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Kind op maandag
Woorden zijn bijzondere ‘dingen’. Als niemand ze zegt, bestaan ze
nauwelijks. Maar als ze wel gezegd worden, kunnen ze veelbetekenend
zijn. Woorden kunnen mensen aan het lachen maken, ze kunnen ervoor
zorgen dat je je beter gaat voelen. Maar woorden kunnen ook pijn doen,
ze kunnen mensen bang maken of verdrietig. Met de kinderen hebben
we het deze periode over ‘woorden in de nacht’. U hebt tegen uw kind
vast weleens woorden gezegd in de nacht. Woorden die gerust stellen,
die vertrouwd en prettig zijn voor kinderen. Misschien lijken de
woorden uit de Bijbelverhalen wel een beetje op zulke woorden. We
beginnen de adventstijd met de profeet Jesaja. Hij leefde in een tijd
waarin veel nare dingen gezegd werden: oorlogstaal, dreigende
woorden. (Wat dat betreft is er helaas weinig veranderd.) Maar Jesaja
stelt daar iets tegenover. Hij heeft een weerwoord, dat hem door God
zelf wordt ingefluisterd. Daardoor krijgen mensen nieuwe hoop.
Vanaf de tweede adventsweek lezen we verhalen uit het Nieuwe Testament, waarbij Kerst steeds
meer in beeld komt. Er klinken bijzondere woorden in de verhalen; niet alleen woorden van mensen,
maar ook woorden die uit de hemel komen. Steeds opnieuw komen er engelen aan het woord in de
verhalen. Bij Zacharias in de tempel, bij Maria in haar huis, bij Jozef als hij droomt en bij de herders in
het veld. Het zijn woorden in de nacht, die laten zien dat alles anders wordt. Zo brengen woorden in
de nacht het kerstfeest dichterbij.
Wij wensen u een gezegende Kerst!

Even voorstellen
Hallo ouders!!
Mijn naam is Nina van der Velde, ik ben 21 jaar oud. Ik woon in
Leeuwarden. Mijn hobby’s zijn sporten & koken. Daarnaast heb ik een
oppas baan en werk ik 2 dagen in de bediening. Ik studeer pedagogisch
medewerker op het Friesland College in Heerenveen. Deze studierichting heb ik gekozen omdat ik al eerder op een kinderdagverblijf heb
gewerkt als groepskracht. En dat vond ik erg leuk. Nu wil ik wat meer te
weten komen over hoe het gaat bij de kleuters. Ik loop stage in groep
1/2C, op maandag en dinsdag. Ik heb er zin in, Tot snel!
Met vriendelijke groet,
Nina van der Velde
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Staken
Dinsdag 12 december is er opnieuw een landelijke stakingsdag in het primair onderwijs uitgeroepen.
Leerkrachten pleiten voor meer salaris, minder werkdruk en maatregelen om het lerarentekort terug
te dringen.
Onze school gaat dicht. Alle leerkrachten die op dinsdag werken leggen voor 1 dag hun werk neer.
Alle kinderen krijgen deze dag geen les en zijn vrij!

Sinterklaasfeest
Wat hebben we op 5 december allemaal genoten van het sinterklaasfeest. Alle
kinderen hebben een mooi cadeau gekregen en lekkers. De moeders van de
ouderraad hebben veel werk verzet om het feest vlot te laten verlopen. We willen
jullie heel hartelijk bedanken voor jullie tijd en inzet!

Kerstfeest
De kinderen van de groepen 3, 4 en 5 vieren het kerstfeest met hun ouders. De ouders worden van
harte uitgenodigd op donderdag 21 december van 16.00 – 17.00 uur op school.
De andere groepen vieren het kerstfeest met hun leerkracht in hun eigen lokaal.

Mobieltjes voor Kika
De komende 4 weken staat in hal van de onderbouw een doos waarin oude mobieltjes en tablets
ingeleverd kunnen worden. Deze actie is opgezet door Kika, het fonds dat kinderkanker bestrijdt.

Nieuwe leden voor de Medezeggenschapsraad (MR) gezocht
Aan alle ouders van de Dr. Algraschool!
Kom jij onze MR versterken?
In verband met het aflopen van de zittingstermijn van een aantal ouders, hebben wij met ingang van
schooljaar (2018/2019) vacatures voor ouders in de MR.
De MR van de Dr. Algraschool bestaat uit vier leerkrachten en vier ouders.
Kom jij er vanaf volgend jaar ook bij? Indien meerdere kandidaten zich aanmelden, komen er
verkiezingen.
Wat doet de MR?
Als ouder in de MR heb je wat te zeggen, jouw opbouwend kritische mening vinden wij belangrijk!
De MR vertegenwoordigt de ouders en de leerkrachten in het overleg met de directie als het gaat om
allerlei onderwerpen die de school aangaan.
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Je kunt onderwerpen die jij belangrijk vindt, of waarvan je weet dat die voor andere ouders
belangrijk zijn, op de agenda zetten.
Voorbeelden waar je als MR instemmingsrecht over hebt:
- Kwaliteit van het onderwijs
- Vaststellen van het schoolreglement
- Vaststellen van het school- en zorgplan, etc.
Voorbeelden waar je als MR adviesrecht over hebt:
- Organisatie van school
- Verkeersveiligheid rondom school
- Omgaan met pestgedrag (pestprotocol), etc.
Afhankelijk van het onderwerp dient de directie de MR om advies of om goedkeuring/instemming te
vragen. De MR heeft daarom werkelijk invloed op het beleid van de school.
Lid zijn van de MR is een heel geschikte en leuke manier om namens ouders en leerkrachten
betrokken te zijn bij de school, te weten wat er speelt en invloed uit te oefenen op het beleid van de
directie. Meer informatie over de MR vind je op onze website: www.algraschool.nl
Investering in tijd
De MR vergadert zes keer per schooljaar, op maandagavond. Zo´n vergadering duurt doorgaans van
18:45 tot 20:45 uur. MR-leden worden voor een periode van vier jaar verkozen.
Kom erbij!
Wil jij je aanmelden als kandidaat voor de MR? Leuk!
Dat kan voor 1 januari 2018 via mail direct naar onze voorzitter Amir Amini: aamini53@hotmail.com
Vermeld daarin je naam, contactgegevens, in welke groep(en) je kinderen hebt en je motivatie.
Twijfel niet, kom erbij!
De huidige MR:
Ouderleden: Amir Amini (voorzitter), Marga Visser, Alice Brouwer en Inez de Jong.
Personeelsleden: Anne-Joleyn Kolk (bovenbouw), Titia van
Beijeren, Trynke Bosgraaf.
Heb je vragen? Je kunt ons ook altijd op school aanspreken of
mailen met Amir Amini!
Met vriendelijke groet, namens de hele MR

Dr. Algraschool
Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden

058 – 2661521
www.algraschool.nl
info@algraschool.nl

3

Communicatie tussen school en ouders
We vinden het heel belangrijk dat we goed met
ouders communiceren over alles wat met school te
maken heeft. De nieuwsbrief is een van de
manieren waarop ouders geïnformeerd worden
over belangrijke zaken op school. De nieuwsbrief is
leidend; er komen geen herinneringsmail
achteraan! De leerkrachten sturen regelmatig een
update aan het eind van de week, naar ouders
betreffende hun groep. Deze update ontvangt u
ongeveer 2 keer per maand. Verder gebruiken we voor korte berichten Parro. De leerkracht kan snel
een bericht versturen. De ouders zien elkaars telefoonnummer niet. Als Parro goed gebruikt wordt
kan de groepsapp vervallen. Graag willen we dat alle ouders bereikbaar zijn via Parro!

Schoenmaatjes
Met de actie Schoenmaatjes kunnen we 57 kinderen in Afrika blij maken. De gezinnen die
een doos ingeleverd hebben willen we hartelijk bedanken!

Belangrijke data
12 december: Kinderen zijn vrij omdat de het team staakt
21 december: Kerstfeest met ouders voor de groepen 3, 4 en 5, van 16.00 – 18.00 uur
22 december om 14.00 uur: de kinderen hebben kerstvakantie
8 januari 2018: De school begint weer

Nieuws van buiten de school
-

Sport with Discipline

Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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