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Vooraf
We zijn inmiddels met de 4de schoolweek
bezig. De start was rustig, met name bij de
kleuters. Ouders mogen niet de school in en zij
‘leveren’ hun kind af bij het kleuterhek. Wij
kunnen ons goed voorstellen dat dit niet goed
voelt. Wij kunnen u echter verzekeren, dat
kinderen zeer flexibel zijn en al
heel snel aan deze situatie zijn
gewend. Een bijkomend voordeel
is dat de zelfredzaamheid van de
kleuters wordt vergroot.

Alle buitenschoolse activiteiten worden
geannuleerd. Geen kamp, geen Groene
Spelen, wellicht ook geen Pieten spelen, geen
bieb bezoek etc. etc. Deze activiteiten zijn
echter wel de krenten in de pap. Geven extra
schwung aan het onderwijs.
Betekent dit nu dat
school saai is? In onze
beleving niet, wij
proberen het onderwijs
zo aantrekkelijk
mogelijk aan te bieden.

Wanneer een leerkracht klachten heeft, moet
deze zich laten testen. En dat duurt enkele
dagen. We hebben het net weer meegemaakt
met juf Jill.
Wanneer een leerkracht afwezig is, zullen wij
proberen de vervanging intern op te lossen.
Lukt dit niet, dan blijft de groep thuis en krijgt
huiswerk mee of digitaal les via classroom. De

uitnodiging voor de nieuwe
classroom ontvangt u deze
week.
We hopen dat zeer binnenkort
het onderwijzend personeel
voorrang krijgt bij het testen.
Beslisboom
We krijgen regelmatig telefoontjes met de
vraag of een leerling met
verkoudheidsklachten naar school mag.
Als bijlage treft u de beslisboom aan i.v.m de
Corona en hierop kunt u duidelijk aflezen
wanneer een kind wel of niet naar school mag
gaan. Er is een beslisboom voor leerlingen van
0 t/m 6 jaar en eentje voor leerlingen van 7
t/m 12 jaar.
Voor u en ons handig.
Buitenspeelmateriaal
Alle groepen hebben een speelkist gekregen
met buitenspeelmateriaal. In deze kist zitten
tennisrackets,
pingpongbadjes, voetbal,
kleine basketbal, groot
springtouw, klein springtouw,
elastiek, tennisballen,
paardentouw. De groep is zelf
verantwoordelijk voor deze
spullen.
De Groene Spelen
Na lang wikken wegen hebben wij als
organisator besloten alle Groene Spelen van
september en oktober af te gelasten. 
Na overleg met de veiligheidsregio (gemeente,
GGD) en de beide schoolbesturen menen wij
dat het een te groot risico is om in tijde van
corona en de huidige situatie scholen,
kinderen, leerkrachten, ouders en begeleiders
van verschillende dorpen in grote getalen
samen te brengen op een ochtend/middag in
de Skâns.
Gelukkig mogen de geplande gymlessen wel
gewoon door gaan. Meester Luca verzorgt
eens per 2 weken op de maandag de
gymlessen.
Voor wat betreft de besluitvorming over de
Pietenspelen eind november wachten we

even de ontwikkelingen rond corona de
komende weken/maanden af. Op een later
moment zullen we daar de knoop doorhakken.
Met vriendelijke groet,

9 sept.

Jasper Blankert, Ook namens Luca en Jeltse,
Buurtsportcoach
Bewegingsonderwijs
Gemeente Opsterland

16 sept.

Muzieklessen
Voortaan zal er in 4 lesjaren muziekles
gegeven worden aan groep 4 t/m 7.
Elke jaargroep krijgt ieder jaar 1 lessenserie
van 10 weken.
Er worden steeds 2 groepen in een periode
bediend om het aantal beschikbare
instrumenten toereikend te houden.
In groep 4 krijgen alle leerlingen Keyboard.
In groep 5 krijgen alle leerlingen Koper.
In groep 6 krijgen alle leerlingen Slagwerk (+
Melodisch slagwerk/ boomwhackers).

Boomwhackers

Agenda
10 sept.
14 sept.

23 sept.
30 sept.
t/m 7 okt.
2 okt. en 5
okt.
8 en 9 okt.
12 t/m 16
okt.
19 okt.
6 nov.
11 nov.
4 dec.
18 dec.
21-12 t/m
3 -1 2021

Training Rots en Water voor
groep 5 en 6
Teamvergadering om 19.30 uur
Geartsje Miedema 40 jaar in het
onderwijs
Training Rots en Water voor
groep 5 en 6
Training Rots en Water voor
groep 5 en 6
Kinderboekenweek. Het thema is
En Toen? Geschiedenis
Geartsje Miedema werkt voor
Annegonda
De leerlingen zijn vrij. Het team
heeft de teamtraining TLIM.
Herfstvakantie
Linda werkt voor Nynke
Schoolontbijt
Sint Maarten
Sinterklaasfeest
Kerstfeest
Kerstvakantie

Wist u dat?
In groep 7 krijgen alle leerlingen gitaar.
De eerste reeks muzieklessen starten deze
week.
40 jaar in dienst
Geartsje Miedema is op 14 september 40 jaar
in het onderwijs. Dit wordt met het team
gevierd op donderdag 17 september.

…………..
juf Annemiek vorig week haar
diploma in ontvangst heeft genomen? Dat ze
nu een ‘echte’ juf is.
…………..
juf Annemiek ook haar
gymbevoegdheid heeft?
……………
de schoolarts wellicht wel de
onderzoeken doet, maar niet in de school?
……………
Meester Redmer afgelopen
weekend is verhuisd? Van Zuidhorn naar
Noordhorn.
…………..
Juf Nynke een mooi rond
buikje krijgt en dat zij zich goed voelt?
…………..
Juf Marloes afgelopen
weekend 40 jaar geleden is geboren?
…………..
juf Annemiek in Drachten
woont en af en toe stoer op de fiets komt?
…………..
dat meer collega’s op de fiets
komen, maar dat die allemaal elektrisch
worden aangedreven?

