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Afscheid van juf Aafke, juf Marrit en invalleerkrachten
Aan het eind van het schooljaar gaat juf Aafke Meinsma onze school verlaten. Zij heeft 9 jaren met
hart en ziel op de Algraschool gewerkt. Zij gaat een nieuwe uitdaging aan en wordt per 1 augustus
groepsleerkracht op CBS ‘De Merlettes’ in Kootstertille. Aafke, we willen jou bedanken voor jouw
inzet en het vele werk dat je voor de kinderen van de Algraschool gedaan hebt. Je was
Kanjercoördinator van onze school en verantwoordelijk voor het pestprotocol. Alle goeds en veel
succes gewenst in je nieuwe werkkring en op je nieuwe school. Het ga je goed!
Afscheid Dr. Algraschool
Hierbij wil ik graag persoonlijk afscheid nemen, na 9 jaren op de Dr. Algraschool gewerkt te hebben.
Ik mag terugkijken op een geweldige periode, waarin ik altijd met plezier heb mogen werken. In 2009
ben ik hier begonnen bij de kleuterunit en vandaaruit ben ik opgeschoven naar groep 4. Uiteindelijk
nog 2 jaren in groep 3 en nu trekt een nieuwe uitdaging mij bijzonder aan. Ik mag mijn vleugels
opnieuw uitslaan en ga in Kootstertille in een combinatiegroep 2/3 aan de slag. Ik zal de Dr.
Algraschool, mijn collega’s en de kinderen wel gaan missen. De uitdaging die voor mij ligt, geeft mij
nieuwe energie en dat doet mij goed.
Hierbij een woord van dank aan alle ouders, die mij het vertrouwen hebben gegeven in de afgelopen
jaren. Aangezien ik in Camminghaburen blijf wonen, komen wij elkaar vast nog weleens tegen. Ik
wens jullie hier nog een fijne schooltijd toe en vooral Gods rijke zegen.
Hartelijke afscheidsgroet van juf Aafke Meinsma
Ook juf Marrit van den Berg is deze week voor het laatst op onze school. Marrit gaat als
onderwijsassistent werken op de Albertine Agnesschool. Na schooltijd vangt zij kinderen op in de
BSO. Marrit, bedankt voor je werk op de Algraschool. Veel succes in je nieuwe baan!
We willen alle invalleerkrachten bedanken voor hun werk maar met name juf Denise de Vries, juf
Miranda van Dorp en meester Johan Uitterdijk. Zij hebben veel werk verzet in de afgelopen
maanden. Veel succes op jullie nieuwe werkplek. Het ga jullie allemaal goed!

Leerlingenraad
In het komende schooljaar gaat de leerlingenraad van start. Het doel is om de leerlingen meer te
betrekken bij de zaken in en rondom onze school. We willen de leerlingen meer verantwoordelijk
maken voor zaken die er spelen en ze laten meedenken in oplossingen. De groepen 5 t/m 8 zullen
vertegenwoordigd worden door:

Groep 5A Wietse Helder
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Groep 5B
Groep 6A
Groep 6B
Groep 7A
Groep 8A
Groep 7B
Groep 8B

Thomas Rotsma

Mark Leininga
Jasmijn Veninga

Noa Rotsma
Ayana Schrader
Mirte Krotje
Tamar Talsma

Zij nemen ideeën mee uit hun groep waar ze over willen praten met de directeur en een
leerkracht van de school. Het ligt in de bedoeling om 4 keer per schooljaar te vergaderen
onder schooltijd. We plaatsen de verslagen in de nieuwsbrief.
Formatie voor 2018-2019
Hieronder ziet u nogmaals het schema van de formatie van 2018-2019. Er zijn is een aantal
wijzigingen doorgevoerd.
Groep:
1/2A

Maandag:
Elskelien
Wiersma

Dinsdag:
Elskelien
Wiersma

Woensdag:
Yvonne Oost

Donderdag:
Yvonne Oost

Vrijdag:
Yvonne Oost

1/2B

Jantine
Van der Wal

Jantine
Van der Wal

Jantine
Van der Wal

Elskelien Wiersma
of
Jantine van der
Wal, om en om

Elskelien
Wiersma

1/2C

Foekje
Steringa

Foekje
Steringa

Trynke
Bosgraaf

Trynke
Bosgraaf

Trynke
Bosgraaf

3A

Nathalie
Hettinga
Regina LenesHazenberg

Nathalie
Hettinga
Titia van
Beijeren

Nathalie
Hettinga
Titia van
Beijeren

Nathalie
Hettinga
Titia van
Beijeren

Nathalie
Hettinga
Regina LenesHazenberg

4A

Anja
Nagel

Anja
Nagel

Anja
Nagel

Ytje
Rinzema

Ytje
Rinzema

4B

Marlies
van Slobbe

Marlies
van Slobbe

Marlies
van Slobbe

Monique
Tromp

Monique
Tromp

5A

Anneke
Jonker

Anneke
Jonker

Carla
De Vries

Carla
De Vries

Carla
De Vries

5B/6B

Monique
Tromp

Neeltje
De Boer

Neeltje
De Boer

Neeltje
De Boer

Neeltje
De Boer

3B
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6A

Marianne
Woudstra

Irma
Poorte

Irma
Poorte

Irma
Poorte

Irma
Poorte

7A

Martine
Hoeksma

Martine
Hoeksma

Martine
Hoeksma

Martine
Hoeksma

7B/8B

Anne-Joleyn
Kolk

Anne-Joleyn
Kolk

Martine Hoeksma
of
Annarein Dijkhuis,
om en om
Anne-Joleyn Kolk
of
Sabine Hettinga,
Om en om

Anne-Joleyn
Kolk

Anne-Joleyn
Kolk

8A

Sabine
Hettinga

Sabine
Hettinga

Alianne
Dijk

Alianne
Dijk

Alianne
Dijk

In bovenstaand overzicht kunt u lezen welke leerkrachten de groepen bezetten. Juf Renée Huizinga
komt in oktober terug van haar bevallingsverlof en gaat 2 dagen (op maandag en vrijdag) lesgeven in
groep 3a samen met juf Nathalie Hettinga. Tot die tijd blijft juf Nathalie volledig in groep 3a werken.
Juf Regina Lenes komt na de zomervakantie weer en werkt op maandag en vrijdag in groep 3b,
samen met juf Titia van Beijeren. Juf Annarein Dijkhuis komt na de herfstvakantie terug. Zij valt in
allerlei groepen in voor werkdrukvermindering en als een groepsleerkracht scholing heeft of extra
taken uitvoert. Juf Anneke Jonker valt ook 2 dagen in.

VerkeersActieve School
Veilig verkeer Nederland heeft in plaats van scholen
een ‘Verkeerslabel’ toe te kennen, VerkeersActieve
Scholen bedacht. Onze school voldoet aan alle
criteria en daarom mogen we ons vanaf nu
VerkeersActieve School noemen! In het nieuwe
schooljaar willen we graag een verkeerscommissie
opzetten. Wie van u wil verkeersouder worden?
Een verkeerouder kan acties opzetten rondom
school om ouders en kinderen meer bewust te
maken van verkeersveiligheid. Via veilig verkeer
Nederland kunnen pakketten worden besteld zoals
‘Veilig op de fiets’, ‘Veilig oversteken’ en
‘Zichtbaarheid’. U kunt zich opgeven via info@algraschool.nl

Fotograaf
Wie van u heeft fotograferen als hobby en wil voor onze website foto’s maken? Het gaat om foto’s
van de school en van kinderen in actie. (Dit doen we uiteraard als we toestemming van hun ouders
hebben).
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Gezonde school
In een column in een vakblad schreef een directeur dat hij graag van zijn school een gezonde school
wilde maken. Echter hij noemde het niet gezonde school maar gezond verstand. “Als iedereen zijn
gezond verstand gebruikt worden we vanzelf een gezonde school”, was zijn gedachte. Laten we ons
hier van harte bij aansluiten.

Prachtige
voorbeelden van gezonde traktaties.

Afscheid van de kinderen van groep 8
Op dinsdag 17 juli nemen de kanjers van groep 8 afscheid van de basisschool. Voor ouders en
genodigden voeren zij een afscheidsmusical op. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan dinsdag a.s.
onder schooltijd naar de generale repetitie in ‘De Schakel’. Voor de groepen 1 en 2 worden liedjes
van de musical gezongen in het Trefpunt.
Donderdag 19 juli is de laatste schooldag voor de groepen 1 t/m 7. Zij nemen afscheid van hun
juf(fen) en kunnen vakantie gaan vieren! Wij nemen afscheid met een gedicht van C. Lindhout:

Een cadeau
Ik kende je niet
en jij kwam zo maar in mijn leven.
Een heel jaar lang
mocht ik je les gaan geven.
En dan, dus nu
aan het eind van weer een jaar,
Ben je voor het laatst
en groeten wij elkaar.
Ik ken je nu
tenminste voor een deel.
Je bent me nu vertrouwd;
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we deelden toch wel veel.
Maar dan ga je weer weg
naar weer een andere klas.
‘Nou veel succes’ zeg ik,
‘Ik ben blij dat je er was’.
Mijn hart doet zeer
als ik mijn groep zie gaan
En met een leeg gevoel
blijf ik in mijn eentje staan.
O God,
U brengt die kind’ren en die mensen,
U brengt ze allen op mijn pad.
En plots besef ik mij:
Ik heb nog nooit
zo’n groot cadeau gehad.

Vanaf deze plek wensen we u en jullie allemaal een fijne en ontspannende vakantie toe.
We hopen elkaar terug te zien op maandag 3 september!

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