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Kind op maandag
De weken voor Pasen worden de ‘veertigdagentijd’ genoemd. Met de kinderen lezen we in deze
periode verhalen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Eigenlijk kunnen we in de eerste week al
zien waar het met die verhalen naartoe gaat. Een zekere Jaïrus heeft een dochtertje dat erg ziek is en
uiteindelijk sterft. Jezus gaat naar haar toe en pakt haar hand vast. ‘Sta op!’
zegt hij. En het wonder gebeurt. Een paar weken later horen we hoe Jezus zelf
sterft en begraven wordt. Op de derde dag is de steen voor het graf
weggerold. Jezus is opgestaan. Ook bij hem moet een stem geklonken
hebben: ‘Sta op!’ God heeft hem bij de hand gepakt.
In de weken tussen deze verhalen horen we hoe Jezus op weg gaat naar
Jeruzalem. Onderweg komt hij mensen tegen: De dochter van Jaïrus, een
jongen met vijf broden en twee vissen, een groep kinderen, de blinde
Bartimeüs… Jezus neemt hen mee op weg naar de toekomst. Zo kunnen
steeds meer mensen het Paasfeest gaan vieren.
Verhalen over dood en leven kunnen bij kinderen (en ook bij volwassenen trouwens) vragen
oproepen. Dat meisje in het verhaal stond weer op, maar hoe zit met het die jongen of dat meisje uit
onze eigen omgeving? De blinde Bartimeüs kon weer zien, maar hoe zit het met die blinde meneer of
mevrouw die wij kennen? De verhalen geven daar geen pasklaar antwoord op. Maar op weg naar
Pasen laten ze wel zien dat ons verdriet nooit het laatste is. God maakt een nieuw begin, zelfs na de
donkerste nacht. Hoe hij dat doet en wanneer… dat weten we niet. Maar we mogen geloven dat het
gebeuren zal. Dan zal het Pasen zijn.

Schoolkerkdienst
Op zondag 11 februari vierden we onze tweede schoolkerkdienst van dit schooljaar. De kinderen van
de bovenbouw hadden een grote rol in deze viering. Het thema ‘Vertrouwen’ was terug te vinden in
de vele workshops die georganiseerd werden.

Personeel:
Even voorstellen..
Ik ben Miranda van Dorp en 46 jaar oud. Sinds 1 februari jl. ben ik samen met
mijn gezin verhuisd vanuit Maassluis (Zuid-Holland) naar Burgum. Ik heb twee
dochters Phoebe en Lizzie van 18 en 13 jaar. Voorheen heb ik bijna 10 jaar
gewerkt als leerkracht en remedial teacher in de onderbouw op een
basisschool in Vlaardingen.
In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen en momenteel klussen op en
rondom onze boerderij. Daarnaast hou ik van tuinieren, muziek en dansen.
Groep 1/2c op deze school is een leuke uitdaging in een geheel nieuwe
omgeving voor mij en ik heb er erg veel zin in.
Hartelijke groeten, Miranda van Dorp
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Mijn naam is Denise de Vries – de Jong. Ik ben 29 jaar oud en ik
woon in Lekkum. In mijn vrije tijd ben ik veel aan de wandel met
mijn hond en ben ik graag samen met mijn partner, familie en
vrienden.
Inmiddels ben ik 2 jaar werkzaam bij PCBO Leeuwarden en heb ik
langdurig lesgegeven op de Maximaschool en op De Arke. Na de
voorjaarsvakantie ben ik bij jullie op school les komen geven in
groep 1/2D. Op de maandag, dinsdag en woensdag zal ik voor de
groep staan. Op vrijdag blijf ik lesgeven op De Arke voor de
groepen 3, 4 en 5. Ik kijk er naar uit om de kinderen en de ouders
te ontmoeten.
Met vriendelijke groet, Denise de Vries – de Jong

Mijn naam is Johan Uitterdijk, 42 jaar en vervang tijdelijk juf Anneke Jonker in groep 6/7b. De
verwachting is dat ik zo’n zes weken in deze groep aanwezig zal zijn, afhankelijk van het herstel van
juf Anneke. Afgelopen 16 jaar heb ik voor groep 8 gestaan op de Prins
Mauritsschool in Leeuwarden. Ik ben opgegroeid in Damwoude, waarna ik op
19 jarige leeftijd op mezelf ben gaan wonen in Leeuwarden waar ik de PABO
heb gedaan. Na 12 jaar in Leeuwarden te hebben gewoond ben ik gaan
samenwonen (inmiddels getrouwd) met mijn vrouw in Oosternijkerk, waar
we inmiddels zo’n 10 jaar met veel plezier samen met Duncan (13) en Jens
(7), onze kinderen wonen.
Ik heb al een aantal dagen in groep 6/7b gewerkt. Een leuke, hardwerkende
en gezellige groep. Ik heb dan ook veel zin in de komende tijd!
Hartelijke groet,
Johan Uitterdijk
Juf Renée Huizinga en juf Annarein Dijkhuis zijn beide zwanger van hun tweede kindje dat ze in juni
verwachten. Beiden moeten het rustig aan doen. Juf Renée is inmiddels gestopt met lesgeven. Juf
Annarein is 3 uren op school buiten de groep werkzaam en is nog ongeveer 3 weken op school.
Juf Anneke Jonker heeft een operatie ondergaan en is herstellende. We wensen haar van harte
beterschap toe! Het is fijn dat meester Johan Uitterdijk deze periode in komt vallen.
Juf Titia van Beijeren is al een poosje ziek. Gelukkig gaat het al wat beter met haar. Ook voor haar
beterschap gewenst! We hopen dat alle zieken spoedig mogen herstellen.
Onze conciërge, Jan van den Berg, heeft al geruime tijd schouderklachten en werkt daarom minder
uren per dag. Gelukkig hebben we vervanging voor hem gevonden. Klaas Peter van der Wal is bereid
om 5 dagen per week op school te werken en is inmiddels begonnen. Hij heeft ruime ervaring als
conciërge en we zijn erg blij dat hij de komende tijd bij ons op school werkt. Klaas Peter is 50 jaar, is
getrouwd met Jacoba van der Wal - Monkel en woont Leeuwarden.
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Zoals u weet, gaat juf Tjitske van Akker onze school verlaten om als schoolleider verder te gaan op
De Bloei in Terkaple en Terherne. Op vrijdag 23 maart neemt ze afscheid van de kinderen van haar
groep. Op donderdag 29 maart is ze echt voor het laatst. Er is op deze dag ook gelegenheid voor de
ouders om afscheid te nemen van juf Tjitske van 14.00 – 15.00 uur in school.

Naschoolse activiteit
Op dinsdag 10 april is er weer een naschoolse activiteit op school (14.15 tot 15.15). Deze keer gaan
we aan de slag met een ontdekkingsbox. Een doos vol verschillende materialen. Wat kun je hier
mee? Past het bij elkaar? Hoe voelt het en kan je dat allemaal bij elkaar gebruiken om iets te maken?
Probeer het uit, gebruik je fantasie en ontdek jouw talent.
De activiteit is voor kinderen van groep 3 t/m 8. De kosten voor de activiteit zijn € 6,50.
Opgeven kan via: www.blijkraal.nl (naschoolse activiteiten Algraschool Leeuwarden)
Deze workshop wordt georganiseerd door CreatiefLAB17 en BlijKraal.

Huisvesting
Inmiddels hebben de schilders de school mooi opgeknapt! Voor het schilderwerk zag het er zo uit:
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De schilders hebben goed werk geleverd; de school ziet er mooi uit!
De ruimtes die niet op de planning stonden, worden door Klaas Peter geverfd.

Fietscontrole
Op vrijdag 16 april zijn de fietsen van de kinderen van
groep 4 en 6 gekeurd door vrijwilligers van VVN.
Geen bel of kapot: 17 fietsen;
Geen voorlamp of kapot: 9 fietsen;
Geen achterlicht of kapot: 10 fietsen;
Zadel zit los bij 3 fietsen;
Reflectoren in de wielen; bij 3 fietsen zitten er te weinig
in;
Er was 1 jongetje die zijn fiets is afgekeurd. Er ontbraken
lichten, remmen en een bel.

De Week van de hoop
Wat is hoop? En hoe kun je hoop delen? En wat doet dat met anderen en met jezelf? Op De Dr.
Algraschool gaan we hier komende week actief mee aan de slag. Het is namelijk de Week van de
Hoop.
De Week van de Hoop is een initiatief van Verus, de vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
waar ook onze school lid van is. Met de themaweek willen we samen met alle andere deelnemende
scholen laten zien dat juist in het onderwijs hoopvolle dingen gebeuren.
Hoop is één van de belangrijkste dingen in het leven: hoop geeft ons kracht om er samen iets moois
van te maken. Maar wat is hoop eigenlijk precies? En hoe geef je anderen hoop? En wat doet het met
jezelf als je andere mensen een beetje hoop kunt geven?
Met elkaar ontdekken we deze week wat hoop voor ons betekent, waar we hoop van krijgen en hoe
we onze hoop kunnen delen met elkaar en met de wereld om ons heen.

Leerplicht
Het valt ons op dat er veel verlofaanvragen binnenkomen die niet onder de verlofregeling van de
leerplichtwet vallen. Deze aanvragen mogen we niet honoreren omdat we ons aan de leerplichtwet
moeten houden. Bijgaand ontvangt u een brochure over de leerplicht.

Belangrijke data
30 maart:
2 april:
11 april:

Goede Vrijdag
Paasmaandag
Studiedag, alle kinderen vrij
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Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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