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Kind op maandag
In de verhalen van Kind op Maandag voor deze periode gaat het over verandering. Bij de Jordaan
roept Johannes de Doper mensen op om een nieuw begin te maken. Hij doopt ze onder in het water,
zodat ze verkeerde dingen achter zich kunnen laten. Later horen we hoe een paar vissers met Jezus
meegaan om hem te helpen. Ook gaat het over zieken die beter worden, zaad dat gaat groeien en
een storm die gaat liggen: allemaal voorbeelden van hoe dingen kunnen veranderen.
Misschien is dat ook wel een van de belangrijkste aspecten van het christelijk geloof. De Bijbel leert
ons dat je je er nooit bij neer hoeft te leggen dat alles blijft zoals
het is. Er is altijd een nieuw begin mogelijk. Het thema van Kind op
Maandag is in deze periode ‘Jij verandert mij’. Dat kun je niet alleen
tegen Jezus zeggen, maar ook tegen elkaar. Je kunt elkaar de kans
geven om een nieuw begin te maken. Daarvoor is soms wat geduld
nodig, vertrouwen in elkaar. Maar als dat er is, is er veel mogelijk!
Juist in het begin van een nieuw jaar is het mooi om stil te staan bij
wat kan veranderen. Kinderen veranderen voortdurend. Ze groeien,
ontwikkelen zich, maken nieuwe dingen mee. Maar ook voor
volwassenen geldt dat er veel kan veranderen. Misschien is het
mooi om in deze periode eens stil te staan bij de vraag, hoe uw kind
ú verandert. Maken uw kinderen een ander mens van u? En zijn er
veranderingen die u nog wat meer kans zou kunnen geven? De
Bijbelverhalen laten zien dat we daar elke dag een nieuwe kans
voor krijgen!

Schoolkerkdienst
Op zondag 11 februari vieren we onze tweede schoolkerkdienst van dit schooljaar. De kinderen van
de bovenbouw hebben een grote rol in deze viering. Het thema is ‘Vertrouwen’. De dienst begint om
9.30 uur. U bent van harte welkom in De Schakel.

Personeel:
Juf Trynke Bosgraaf van groep 1/2c is op 26 december bevallen van een dochter met de naam
Roanne. Juf Monique Tromp van groep 8a is op 17 januari bevallen van een zoon: Sven Jeppe Lucas.
De moeders en baby’s maken het goed. We wensen beide gezinnen veel geluk mèt en voor hun
pasgeboren kinderen.
Vrijwilligster Priscilla Roncken is deze week begonnen. Zij is op woensdag, donderdag en vrijdag op
school te vinden. ’s Morgens is ze in de onderbouw en ’s middags verricht zij allerlei werkzaamheden
in school. We zijn heel blij met dit paar ‘extra handen’!
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Juf Regina Hazenberg is dit schooljaar afwezig geweest. Na de voorjaarsvakantie begint ze weer een
paar uur per week buiten de groep op school te werken. Heel fijn voor haar en voor ons!
Juf Annarein Dijkhuis is zwanger van haar tweede kindje en heeft te horen gekregen dat ze het per
direct rustig aan moet doen. Zij mag een aantal uren per dag hand- en spandiensten verrichten, dus
niet meer lesgeven aan de groepen. Gelukkig hebben we vervanging gevonden. Juf Sabine Hettinga
neemt groep 8a de hele week onder haar hoede. Juf Foekje Steringa is elke maandag in groep 5a te
vinden en juf Alianne Dijk op woensdag in groep 7 als juf Martine Hoeksema ICT-werkzaamheden
heeft. Juf Neeltje de Boer is op woensdag een keer in de twee weken in haar groep. We zijn erg blij
met de extra inzet van het team!
Juf Renée Huizinga is ook zwanger van haar tweede kindje. In maart gaat zij met
zwangerschapsverlof. Juf Nathalie Hettinga neemt dan haar groep over. We zijn nog bezig om
vervanging te vinden voor groep 1/2c van halverwege maart tot halverwege april, tot juf Trynke weer
terug komt.
Deze week zijn twee leerkrachten geveld door de griep. We hebben gelukkig geen kinderen naar huis
hoeven sturen en daar zijn we erg blij om. De school is gered door gepensioneerde leerkrachten die
nog wel willen invallen!

Parro
Wij werken op school nu al weer een paar maanden met Parro!
Deze app geeft ons vele voordelen.
We gaan vanaf nu ook de Parro gespreksplanner gebruiken voor het
inschrijven van de tien minuten gesprekken. Dit keer krijgt u dus geen
tijdstip van de leerkracht, maar moet u zelf een tijd kiezen wanneer u op gesprek kunt komen.
De tien minuten gesprekken (voor de groepen 1 t/m 7) zullen dit keer op de middagen van
donderdag 8 en dinsdag 13 februari gehouden worden van 15.00 uur tot 18.00 uur.
U krijgt van de leerkracht een agenda bericht via Parro, zodra de inschrijving begint.
Via het agenda item kunt u dan rechtstreeks inschrijven voor een tijdstip naar keuze.
Heeft u meerdere kinderen op onze school zitten, dan krijgt u een dag eerder de gelegenheid om de
tijdstippen uit te kiezen. Wel willen we u erop wijzen om bij elk kind 10 minuten ertussen te laten,
zodat er tijd is om van verschillende lokalen te wisselen.
Het inschrijven begint donderdag 1 februari om 15.00 uur voor ouders met meerdere kinderen op
onze school en op vrijdag 2 februari om 15.00 uur voor de overige leerlingen. U kunt zich inschrijven
tot dinsdag 6 februari 18.00 uur.
Heeft u nog vragen, kunt u gerust langskomen bij juf Martine (groep 7a).
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Vierde kleutergroep
Op dinsdag 6 maart start een vierde kleutergroep. We zijn heel blij dat we juf Denise de Vries- de
Jong bereid hebben gevonden om groep 1/2d les te gaan geven. Zij werkt op maandag, dinsdag en
woensdag. Juf Elskelien gaat op donderdag en vrijdag in groep 1/2d werken. Juf Jantine werkt de hele
week in groep 1/2b. De ouders van groep 1 en 2 krijgen hierover binnenkort uitgebreid bericht.

Schilderwerk
Volgende week beginnen schilders van het bedrijf Tiemersma in school de deuren, kozijnen,
vensterbanken en koepels te verven. Omdat in de lokalen ook geverfd wordt, gaat om de beurt een
groep kleuters naar het nu nog lege lokaal van groep 1/2d. Maandag 29 januari is groep 1/2a aan de
beurt. Op woensdag groep 1/2b. Op maandag 5 februari is groep 1/2c aan de beurt. De rest van de
lokalen wordt in de loop van februari en maart ook geschilderd. Hoe we dit logistiek oplossen leest u
in de update van de groep.

Staking op 14 februari?
Zoals u wellicht weet is er weer een oproep om te staken. De vakbonden hebben nog steeds geen
akkoord bereikt met de minister en roept het onderwijsveld opnieuw op om te staken. Binnen ons
team peilen we op dit moment de actiebereidheid. U verneemt zo spoedig mogelijk van ons.

Naschoolse activiteiten
Op 5, 12 en 19 februari wordt door ‘Blijkraal’ voor de groepen 3 t/m 8 een creatieve naschoolse
activiteit georganiseerd. In de bijlage leest u alle informatie.

Belangrijke data
11 februari: Schoolkerkdienst om 9.30 uur
5, 12 en 19 februari: Naschoolse activiteiten door BlijKraal
23 februari: Studiedag, alle kinderen zijn vrij
5 maart: Studiedag voor heel PCBO Leeuwarden, alle kinderen zijn vrij
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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