Nieuwsbrief juli 2018

nummer 10

Kind op maandag
Welke verhalen horen de kinderen de komende weken?
Week 25 ■ 18/06 - 22/06 Dat kan toch niet!
2 Samuel 6: 12-22, 11: 1-27 en 12: 1-9
Als Saul gestorven is, wordt David koning. Maar gedraagt hij zich ook ‘koninklijk’? Hij danst in zijn
hemd voor een optocht uit als de ark wordt binnengehaald. En als hij ontdekt hoe mooi zijn
buurvrouw is, bedenkt hij een vreselijk plan. Er komt een profeet bij hem met een verhaal dat David
aan het denken zet.
Week 26 ■ 25/06 - 29/06 Een lied voor jou
Psalm 8, 23 en 62
David was niet alleen koning, hij zong ook veel liederen voor God. De tekst van die liederen is nog
bekend: ze staan in het Bijbelboek Psalmen. In deze week lezen en zingen we 3 psalmen. Over hoe
mooi de wereld is, hoe God voor mensen zorgt en hoe je rustig kunt worden bij de Heer.
Week 27 ■ 02/07 - 06/07 Zing het maar
Psalm 84, 121, 148
Wat je niet kunt zeggen, kun je wel zingen. Net als vorige week maken de kinderen deze week kennis
met enkele psalmen. Over hoe je je thuis kunt voelen bij God, en hoe hij met je meegaat onderweg.
We eindigen met een loflied: Iedereen mag meezingen!
Week 28/34 ■ 09/07 - 13/07 of 20/08 - 24/08 De barmhartige Samaritaan
Lucas 10: 25-37
Deze week staat helemaal in het teken van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dit verhaal
wordt in groep 5-8 drie keer verteld: Eerst in de Bijbelse context, daarna in een hedendaagse setting
en tenslotte als een verhaal over de kinderen zelf. Zo komt het verhaal steeds dichterbij.
Week 29/35 ■ 16/07 - 20/07 of 27/08 - 31/08 De verloren zoon
Lucas 15: 11-32
Deze week staat helemaal in het teken van de gelijkenis van de verloren zoon. Dit verhaal wordt in
groep 5-8 drie keer verteld: eerst het verhaal van de verloren zoon, dan het verhaal van de bezorgde
vader en tenslotte het verhaal van de balende broer. Zo bekijken de kinderen het verhaal vanuit
verschillende perspectieven.

Schoolfoto’s
De schoolfotograaf heeft een bericht gestuurd dat de ouders vandaag, vrijdag 22 juni, post
ontvangen met een code om de schoolfoto’s te bestellen.
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Formatie voor 2018-2019
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

Elskelien
Wiersma

1/2C

Foekje
Steringa

Foekje
Steringa

Trynke
Bosgraaf

Trynke
Bosgraaf

Trynke
Bosgraaf

3A

Nathalie
Hettinga

Nathalie
Hettinga

Nathalie
Hettinga

Nathalie
Hettinga

Nathalie
Hettinga

3B

Titia van
Beijeren

Titia van
Beijeren

Titia van
Beijeren

Aafke
Meinsma

Aafke
Meinsma

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

6A

Marianne
Woudstra

Irma
Poorte

Irma
Poorte

Irma
Poorte

Irma
Poorte

7A

Martine
Hoeksma

Martine
Hoeksma

Martine Hoeksma
of
Annarein Dijkhuis

Martine
Hoeksma

Martine
Hoeksma

7B/8B

Anne-Joleyn
Kolk

Anne-Joleyn
Kolk

Anne-Joleyn Kolk
of
Sabine Hettinga

Anne-Joleyn
Kolk

Anne-Joleyn
Kolk

8A

Sabine
Hettinga

Sabine
Hettinga

Alianne
Dijk

Alianne
Dijk

Alianne
Dijk

Dr. Algraschool
Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden

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

2

In bovenstaand overzicht kunt u lezen welke leerkrachten de groepen bezetten. Na de zomervakantie
starten we met bovengenoemde formatie. Renée Huizinga en Annarein Dijkhuis komen in oktober
terug. Er zijn leerkrachten die re-integreren en het is nog niet te zeggen in welke groepen zij ingezet
worden. In het kader van werkdrukvermindering kunnen we een leerkracht 3 dagen extra inzetten.
Deze leerkracht valt in als de groepsleerkracht scholing heeft of extra taken uitvoert.
De indeling van de leerlingen in de groepen 1, 2 en 3 ontvangen de betreffende ouders in een aparte
mail.

Van de ouderraad
De ouderraad zoekt met ingang van het nieuwe schooljaar een secretaris. De ouderraad vergadert
meestal 6 keer per schooljaar. Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich melden bij Johan Spoelstra.

Gezonde school
In dit schooljaar heeft ‘De Gezonde School’ als agendapunt op elke vergadering van de
Medezeggenschap (MR) gestaan.
De wens van ouders en leerkrachten is om bewuster om te gaan met gezond eten. Over de volgende
punten is steeds uitgebreid gesproken en we willen de medewerking van alle ouders vragen voor het
volgende:
* Wilt u het drinken voor de pauze en bij de lunch in een beker te doen en uw kind(eren) geen pakjes
mee geven? Het afval nemen de kinderen mee en gooien het thuis weg. Op dit moment produceren
we met de hele school, per dag 3 grote plastic zakken afval.
* Als kinderen trakteren, mogen ze hun eigen groep en de eigen leerkracht trakteren. (De kinderen
gaan niet meer langs de klassen om andere leerkrachten te trakteren.)
* De traktaties van kinderen en leerkrachten dienen gezond te zijn. Hiervoor worden in de
nieuwsbrief suggesties gedaan door het changeteam ‘Gezonde School’. (Een tip voor een alternatieve
traktatie: geef iets tastbaars b.v. een sleutelring of een fineliner of iets dergelijks.)
* Uitzonderingen zijn de traktaties van de Ouderraad bij het Sinterklaasfeest, Kerst en Pasen.
In het komende schooljaar zullen we aandacht blijven schenken aan gezonde voeding.

DNA van Leeuwarden
De kinderen van groep 3 t/m 8 doen mee aan dit project. Zij krijgen een buisje met uitleg mee naar
huis. In de bijlage treft u meer informatie aan. Via de leerkrachten krijgt u nog een extra mail over
het DNA-project.

Op 5 en 10 juli 10-minutengesprekken
Net zoals de vorige keren willen we alle ouders van harte uitnodigen om met de leerkracht de
ontwikkeling van hun kind(eren) te bespreken. Ouders mogen zelf hun tijdstip bepalen.
Op woensdag 27 juni om 15.00 uur zetten we de tijdstippen op Parro open en kunt u inschrijven voor
donderdag 5 juli of voor dinsdag 10 juli. Voor ouders met meerdere kinderen op school start de
inschrijving een dag eerder, namelijk op dinsdag 26 juni om 15.00 uur.
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Parkeren rondom school
Op de straat op de Idzerdastins zijn ‘Tût en derût’ stroken aangebracht. Deze zijn bedoeld om
kinderen ‘uit te zetten’ en niet om te parkeren. We merken dat ’s ochtends vroeg veel kinderen met
de auto gebracht worden en dat leidt tot zeer gevaarlijke situaties. Ook ’s middags bij het uitgaan van
de school is parkeren op de ‘Tût en derût’ niet toegestaan.
We willen ouders nogmaals oproepen om de ‘Tût en derût’ stroken te gebruiken waarvoor ze
bedoeld zijn!

Nieuws van de bieb
VANAF 1 JULI GAAT DEVAKANTIEBIEB WEER
OPEN!
Doorlezen deze zomer met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de
zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb biedt 60 e-books voor het hele
gezin. De app is gratis te downloaden en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. Een lidmaatschap
is niet nodig.
De VakantieBieb is geopend van 1 juli tot en met31 augustus 2018.
DE JEUGDBIBLIOTHEEK
Jeugdbibliotheek.nl is een nieuwe website speciaal voor de jeugd. Het doel is om jongeren te
inspireren om te lezen en informatie te bieden, onder meer voor werkstukken en spreekbeurten.
De focus van jeugdbibliotheek.nl ligt op het stimuleren van lekker lezen en veel weten voor
jongeren van 9-12 jaar.
Voor elk moment het leukste verhaal! Een gewoon
boek of e-book om te lezen in bed. Een luisterboek
voor in de bus. Op de site worden onder meer de
top tien boeken en series uitgelicht. En elke week is
er een boekentip. Daarnaast vinden jongeren op dit
platform informatieve boeken en inspiratie voor
werkstukken en spreekbeurten. Jeugbibliotheek.nl
wordt continu uitgebreid met informatie die
jongeren aanspreekt in de vorm van tekst, beeld en
video.

DE BOEKENBAKKER
NBD Biblion wil kinderen taalvaardiger maken en biedt daarom de
Boekenbakker aan: een online app waarmee kinderen (4-10 jaar) zelf boekjes
kunnen maken over een onderwerp dat hen interesseert. De Boekenbakker
kan worden ingezet voor creatief en technisch schrijven.
Waarom de Boekenbakker?
Helaas neemt laaggeletterdheid onder volwassenen en kinderen toe. NBD
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Biblion wil graag dat kinderen beter leren lezen en plezier hebben in boeken. De Boekenbakker is een
mooie app om dat te bereiken.
Hoe gebruik je de Boekenbakker?
De Boekenbakker is op school en thuis te gebruiken. Het afgelopen jaar hebben verschillende
bibliotheken en scholen de app gebruikt in de vorm van een workshop. Onder begeleiding van
school, bibliotheek of ouders gingen groepen kinderen aan de slag met het maken van een boekje
over een vooraf bepaald of een zelfgekozen thema. De reacties zijn zeer positief.
Kijk hier voor meer informatie en/of probeer de Boekenbakker 7 dagen gratis uit of bestel direct
een licentie! De licentie kost maar €20 euro per basisschoolgroep excl. BTW en geeft toegang voor de
Boekenbakker tot en met december 2018.
Hilde Brons

Nieuws van buiten de school:

Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten doen
aan bijvoorbeeld sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag vieren.
Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze, voor
het kind, belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Het kan komen
omdat u geen of te weinig werk heeft, door een uitkering, dat u bent gescheiden, ziek bent. Maar
wat de reden ook is, elk kind kan meedoen!
Is uw inkomen als ouder(s) lager dan 120% van het minimumloon of zijn er hoge lasten waardoor er
netto weinig overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl daar staan alle vergoedingen op een rij en
kunt u heel gemakkelijk een vergoeding aanvragen. Zo kan elk kind toch meedoen!

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

Dr. Algraschool
Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden

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

5

