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Wie staat wanneer voor de groep volgend
schooljaar
groep

Naam
leerkracht
Pinguïns Lamkje
Ingrid
Vlinders Petra
Tiny
3
Sybrigje
Marloes
4
Nynke
Linda
5
Manita
Nynke
6
Hilda
Jill
7
Annegonda
Geartsje
8
Redmer
Annemiek
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elkaar. Om 11.30 uur verzamelen alle kinderen
zich op het schoolplein van de bovenbouw om
een erehaag te vormen voor de groep 8
leerlingen.
Alleen de ouders van groep 8 mogen op het
plein achter de erehaag plaatsnemen. Andere
ouders blijven buiten het hek staan.
De ouders van de kleuters kunnen na het
uitzwaaimoment hun kinderen bij het hek
afhalen van de bovenbouw. De
kleuterleidsters staan daar om de kinderen af
te geven.
Voorstellen Annemiek
Mijn naam is Annemiek en
ik ben volgend schooljaar
de nieuwe juf van groep 8
op de Opstekker. Ik zal op
de maandag en de
woensdag aanwezig zijn. Ik
ben tweeëntwintig jaar en
woon samen met mijn
vriend in Drachten.
Daarnaast ben ik ook vaak
te vinden bij mijn ouders in Ureterp. Hier ben
ik opgegroeid met zeven broers en twee
zussen. Lesgeven vind ik erg leuk en ik hou
ervan om kinderen te kunnen helpen en te
mogen begeleiden in hun ontwikkeling. Buiten
het werk om vind ik het leuk om creatief bezig
te zijn, te lezen en te mountainbiken.
Tot gauw!
Annemiek Veenstra
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Laatste schooldag
Vrijdag 3 juli is de laatste schooldag. Alle
leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij.
Hoe ziet deze ochtend eruit?
Het zal heel anders gaan dan voorgaande
jaren. Het is niet anders.
De leerlingen nemen in de groep afscheid van

Musical
Goed nieuws, de
musical gaat door. De
kinderen zijn al druk
aan het oefenen en
bezig met het maken
van het decor.
Maar deze musical zal
opgenomen worden.
De film kan dan in
huiselijke kring worden
bekeken.
Café Overwijk is bereid
gevonden om de zaal
en het podium
beschikbaar te stellen.
Doede van der Veer zal
de musical opnemen.

Protocol neusverkouden
Voor kinderen van 4 tot 6 jaar in groep 1 of 2
van de basisschool geldt dat zij bij een
neusverkoudheid gewoon naar school en de
BSO mogen, behalve:
• als het kind ook koorts heeft;
• als het kind ook een contact is van een
patiënt met een bevestigde COVID-19
infectie;
• als het kind ook een volwassen gezinslid
heeft met klachten passend bij COVID-19.
Voor kinderen vanaf 6
jaar (vanaf groep 3)
geldt dat zij
thuisblijven:
• bij verkoudheidsklachten of andere
klachten die passen bij
COVID-19 (neusverkoudheid,
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest,
verhoging of koorts en/of plotseling verlies
van reuk of smaak);
• het kind een volwassen gezinslid heeft met
klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).
Het RIVM heeft een handreiking bij
‘neusverkouden kinderen’ opgesteld. In deze
handreiking is onder andere te lezen dat het
belangrijk is dat kinderen van 0 tot 6 jaar met
neusverkoudheid getest worden op COVID-19
als zij een contact zijn van een patiënt met
een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of deel
uitmaken van een uitbraakonderzoek.
Uiteraard kunnen kinderen met
neusverkoudheid ook getest worden op
indicatie van de behandelend arts of op
verzoek van de ouders.
(https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen)
Als een kind elk jaar hooikoorts heeft of
chronisch verkouden is, dan herkennen
ouders de klachten. Het kind mag dan gewoon
naar school of de kinderopvang. Twijfelen de
ouders of heeft de school ernstige twijfels dan
blijven de kinderen thuis. In dit geval brengt
een test de benodigde duidelijkheid voor
allen.

Meester Redmer
Meester Redmer heeft de ambitie om
directeur te worden. Hiervoor zal hij een
opleiding gaan volgen. De opleidingsdag is op
woensdagen en duurt 2 jaar.
Op maandagen werkt Redmer niet. Dit
betekent dat Annemiek op maandag en
woensdag voor groep 8 staat.
Wij wensen Redmer veel succes toe.

Doorschuifmiddag
Dinsdagmiddag 30 juni vindt het
doorschuifmoment plaats. De leerlingen gaan
dan naar de groep, waar ze volgend schooljaar
in zullen zitten. Ze kunnen dan even loeren in
het nieuwe klaslokaal en er wordt kennis
gemaakt met de leerkrachten. Juf Annemiek
zal deze middag ook van de partij zijn.

Nieuwe leden Schoolraad
De Schoolraad geeft gevraagd en ongevraagd
advies aan De Opstekker aangaande kwesties
die met het identiteitsrijke karakter van onze
doarpsskoalle te maken hebben. Na vier jaar
zijn nu voor het eerst twee nieuwe
bestuursleden aangetreden. Zij hadden zich
tot onze blijdschap gemeld na onze oproep in
de Nieuwsbrief en de Tynjeboade. Aan het
eind van dit stukje stellen zij zich voor.

Annemarie van Garderen en Engelien
Lageveen nemen de plaatsen in Marc Mulder
en Helga Flapper. Zij zijn vanaf het begin lid
geweest van de Schoolraad. Hun lidmaatschap
had alles te maken met hun betrokkenheid
met de nieuwe school. Wij willen ze hier graag
bedanken.
Marc Mulder kenne in protte minsken yn it
doarp as in man dy’t him beskieden ynset foar
alles dat it doarp te’n goede komme kin. Doe’t
der nijbouplannen oankundige waarden foar
De Pols, kaam dat fansels ek by Pleatslik
Belang foarby, dêr’t Marc foarsitter fan is. Al
hoe moai ek dat it ûnderwiis in ympuls krije
soe troch in nij gebou, der wie ek in neidiel: it
gymlokaal drige te ferdwinen. En dêrmei de
sport yn it doarp: gymnastyk, foljebal en faaks
noch wol mear. Marc hat doe mei oaren it
inisjatyf nommen foar in multifunkjsonele
akkomodaasje.
Doe’t der in Skoalried ynsteld waard om de
identiteitsrykdom fan de skoalle te boargjen,
waard Marc frege. Wy binne bliid mei de
kontakten mei de nijbouplannen dy’t wy fia
Marc hiene. En boppedat regele hy de ict- en
mailsaken foar de Skoalried. Marc, hartstikke
bedankt en fijn datst dyn wurk foar it mfa
trochsetst!
Helga Flapper siet yn it bestjoer fan De Rank,
doe’t de fúzjeplannen fan de beide
basisskoallen wer op it aljemint kamen. Ek al
lizze de tiden dat opslûpen jonges yn de
boskjes leine te wachtsjen om bern fan de
oare skoallen te pakken te nimmen achter ús,
in maklike kwestje wie de fúzje noch altyd net.
Der binne doarpen dêr’t minsken leaver de
beide skoallen slute en nei in doarp fierderop
gean, as dat se in fúzje ûndersteune sille.
Mei in kombinaasje fan geduld, fyzje en
fêsthâldendheid is de fúzje dochs realisearre.
Om de ynbring fan beide skoalle foarm te
jaan, waard der in Skoalried oprjochte.
Fanwege har belutsenheid by it fúzjeproses
waard Helga, fansels, lid. Sy koe yn de ôfrûne
jierren de skiednis fan it fúzjeproses ynbringe.
Gjin ien hie de ôfspraken dy’t doe makke
binne, sa skerp. Helga, mei troch dyn ynset

meie wy as Tynsters grutsk wêze dat de stap
setten is en der no in moaie skoalle yn aans in
moai gebou yn it doarp stiet!
Hieronder stellen de nieuwe leden zich even
voor.
Ik ben Annemarie van Garderen (1958),
pedagoog en gewezen docent techniek en
omgangskunde in het voortgezet onderwijs,
was ook o.m. beleidsmedewerker (Provincie
Groningen) en organisatieadviseur, ben een
'bouwer', een coach, moeder van 2 en 'beppe'
van 6, een pionier en 'kartrekker', een
verbinder, praktisch en veelal geïnspireerd
door de natuurlijke gang der dingen en woon
aan de Riperwei 27, waar niet voor niets de
natuur de boventoon voert! Ik heb gezien hoe
scholen en halve dorpen soms lijden en ten
onder gaan aan een 'richtingenstrijd' en vind
het mooi te mogen ervaren dat dat in Tynje
anders kan!
Ik ben Engelien Lageveen. Vanaf mei ben ik
betrokken bij de Schoolraad. Ik woon samen
met mijn man en drie zonen aan de Legewei.
Onze jongste zoon zit op De Opstekker in
groep 5. Ik ben leerkracht op het speciaal
onderwijs van renn4. Dit is een school voor
kinderen met emotionele en/of
gedragsproblemen. Hier werk ik met heel veel
plezier.
Ik ben altijd betrokken geweest met het
onderwijs in De Tijnje. Ik ben leerkracht
geweest op De Rank. Vanaf 2008 heb ik vier
jaar in het bestuur gezeten. Ik vind het
ontzettend fijn en waardevol dat de twee
scholen samen zijn gegaan. Ik hoop met elkaar
de juiste koers te kunnen blijven voeren en wil
mij hier vanuit de schoolraad voor in zetten.
Samen met Marita Overwijk, Nienke
Lageveen, Ilja van der Veen en Bouke
Oldenhof vormen zij vanaf nu de Schoolraad.

Agenda
19 juni
21 juni
22-6- t/m 26-6
24 juni
30 juni
30 juni
1 en 2 juli
3 juli
3 juli
17 augustus

Portfolio mee naar huis
Vaderdag
Portfoliogesprekken
Kennismakingsmiddag nieuwe
kleuters met ouders
Doorschuifmiddag
Opnames musical
Montage
Vertoon musical in groep 8
Laatste schooldag. Alle
kinderen zijn om 12.00 uur uit.
start nieuwe schooljaar!

De rupsen zijn opgezogen.

