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Even voorstellen
We zijn blij dat we vervangers binnen ons IKC hebben. Zij stellen zich aan u voor.
Graag wil ik mij even voorstellen als invalkracht voor groep 6B.
Ik ben Marco Hietkamp en woon in Drachten. Ik woon daar met mijn vrouw Yvonne. Samen hebben
wij twee zoons, een dochter en drie kleindochters. Mijn leeftijd is bijna 63 jaar.
Ik ben begonnen in het basisonderwijs als leerkracht voor
combinatiegroepen 5 t/m 7 en daarna als adjunct-directeur. Na
ongeveer 10 jaar basisonderwijs ben ik bij het CNV gaan werken in
allerlei functies. De laatste jaren heb ik me vooral bezig gehouden met
werken en leren in de techniek. Jongeren via de beroepsbegeleidende
leerweg hun talenten optimaal te laten ontwikkelen.
Na de CNV periode heb ik nu meer tijd om door te brengen met familie
en vrienden. Ik hou erg van reizen en schilderen. Ook leek het mij erg
leuk om in het basisonderwijs kinderen te enthousiasmeren voor
techniek. Ik heb daarom een herintrederscursus met stage gevolgd om
mij weer bij te laten scholen op de actuele ontwikkelingen in het
onderwijs.
Op de vraag of ik tijdelijk wil invallen voor groep 6B heb ik, na plezierig en goed overleg met de
schoolleiding, positief gereageerd. Ik heb er erg veel zin in! Ik ga in groep 6B op de woensdag en
donderdag aan de slag. Samen met u ga ik mijn best doen om de kinderen in een fijne veilige sfeer
(nog beter) te leren lezen, rekenen en hun creativiteit te ontwikkelen.
Mocht u vragen en/ of opmerkingen hebben dan kunt u altijd even via de school een berichtje
mailen.
Met vriendelijke groet, Marco Hietkamp
Mijn naam is Jogchum Sipma en ik ben vanaf het begin van dit
schooljaar in groep 5a te vinden. Op de woensdag geef ik de
kinderen les. Ik ben afkomstig uit Damwâld, 31 jaar en getrouwd
met mijn vrouw Annie. Begin februari '22 hopen wij ons eerste
kindje te krijgen. Ik ben iemand met vele hobby's. Het lezen en
verzamelen van Donald Duck strips is daar één van. Verder houd
ik van het lezen van een goed boek, muziek maken (orgel), het
kijken van een film of het sporten bij de sportschool. Ik hoop op
een goede tijd op IKC Alexia en in groep 5a.
Vriendelijke groet, Jogchum Sipma

Er is mij gevraagd me even voor te stellen. Van jullie kinderen zullen jullie waarschijnlijk al wel
gehoord hebben dat ik meester Andrew vervang, nu hij ouderschapsverlof heeft. Ik geef jullie
kinderen les op de vrijdagen.
Mijn naam is Marja Kiers-Bevaart. Ik woon sinds 24 jaar met mijn man en hond in Camminghaburen
en daarvoor met onze vier kinderen en heel veel dieren op een boerderij in Ryptsjerk. Mijn hele
werkzame leven heb ik voor de klas gestaan: op basisscholen, op een mavo en op scholen voor
speciaal onderwijs. Ik ben eigenlijk al met pensioen, maar omdat er een gebrek aan leerkrachten in
Nederland is, heb ik mij aangemeld als invaller op IKC Alexia. Ik vind het fijn om met kinderen te
werken.
Onze eigen kinderen zijn allemaal al veertigers en wij hebben negen kleinkinderen van 1 t/m 19 jaar
oud. Sinds het begin van de coronatijd ben ik bezig met het
breien van dekens voor de kleinkinderen. Ik ben bijna klaar
met de laatste. Behalve breien heb ik als hobby’s: fluit spelen,
lezen, wandelen en fietsen, naar vogels en wilde planten
kijken, bezoeken van oude mensen namens de kerk.
Ik zal mijn best doen om de taken van meester Andrew zo
goed mogelijk over te nemen.
Met vriendelijke groet, Marja Kiers

Inspectiebezoek
Dinsdag 5 oktober heeft de inspecteur van onderwijs ons IKC bezocht om de kwaliteit van lesgeven te
onderzoeken. De inspecteur was zeer positief over de veilige sfeer, de rust en structuur in ons IKC. Zij
zag een hardwerkend team en kinderen die zeer taakgericht bezig waren. De positieve benadering
van de leerkrachten naar de kinderen vond ze opvallend. Verbeterpunten zijn de doelen van de
lessen meer betekenis geven, zodat de leerlingen nog beter weten waarom ze dingen leren. Het
afstemmen van de leerstof voor alle kinderen is een punt waar we al mee bezig zijn.

Kinderboekenweek
Wat hebben we een prachtige week beleefd met al die ouders en grootouders die kwamen vertellen
over hun eigen beroep. Politie, brandweer, dokter, constructeur, fysiotherapeut, groepsleerkracht
😊 en nog veel meer. U heeft ze vast voorbij zien komen op social schools.
De Kinderboekenweek is afgesloten met een zeer geslaagde boekenmarkt. Veel ouders en
grootouders waren in school wat veel gezelligheid opleverde.

Nieuw MR-lid gezocht!
In de bijlage treft u informatie van de MR.

Ouderbrief van Kind op Maandag
Na de zomer zijn we begonnen met de verhalen over Jakob en Esau. In de komende periode lezen we
de laatste verhalen in die serie. Jakob gaat terug naar Esau, de broer waar hij eerder voor gevlucht is.
Onderweg voert hij een strijd, maar uiteindelijk blijken Jakob en Esau sterk genoeg om zich met
elkaar te verzoenen.
Daarna volgen de verhalen over Jozef en zijn broers. Het zijn prachtige verhalen, waarin veel
herkenbare dingen gebeuren. Er is iemand die zich bijzonder voelt, anderen zijn jaloers. De broers
van Jozef verkopen hem als slaaf naar Egypte. Maar zijn dromen zijn nog niet voorbij: In Egypte wordt
hij onderkoning en uiteindelijk komen die zelfde broers bij hem graan kopen. Net als bij het verhaal
van Jakob en Esau heeft ook hier de vergeving het laatste woord. Zo laten de verhalen zien hoe
mensen samen verder kunnen, ook als er erge dingen gebeuren. Én de verhalen maken duidelijk dat

mensen er ook in hun ellende niet alleen voor staan: Jozef vertelt
dat God steeds bij hem is geweest, ook toen hij in de put zat en in
de gevangenis.
Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’. Met de kinderen
verkennen we welke dromen zij zelf en anderen kunnen hebben.
In je dromen kunnen fantastische dingen gebeuren, die je
overdag misschien niet voor mogelijk houdt. Er kunnen ook
heftige dingen gebeuren, waarvan je later blij bent dat het ‘maar
een droom was’. Zo kunnen dromen iets laten zien van wat je fijn
vindt en waar je bang voor bent.
We hopen dat de verhalen weer inspirerende gesprekken
opleveren in de klas!

Squid games
Wellicht heeft u de afgelopen tijd in het nieuws ook berichten voorbij horen komen over een
populaire Netflix-serie genaamd: Squid game. De serie is razend populair en heeft een leeftijdsgrens
voor 16+. In Squid Game strijden vierhonderd schuldenaars om een grote pot met geld. Hiervoor
spelen ze diverse kinderspelletjes, zoals: Annemaria Koek Koek, tikkertje etc. Waarbij ze hun eigen
leven op het spel zetten. Er zijn, ook bij ons, grote zorgen over de populariteit van deze serie.
Bij deze willen we u als ouders/verzorgers bewust maken van de populariteit van deze serie. We
vinden het belangrijk om kinderen uit te leggen waarom het nog niet voor hun leeftijdsgroep is
bedoeld en waarom het dus beter is om de serie niet te kijken en de spellen niet na te spelen, in
welke vorm dan ook. Met name omdat het te gewelddadig is en kinderen van de basisschoolleeftijd
nog niet goed in kunnen schatten wat realiteit is en wat niet. Ze hebben wel een moreel kompas,
maar dat is nog heel makkelijk te beïnvloeden.
Als school vinden we het belangrijk om het gesprek open te houden, zodat kinderen altijd bij ons op
school, maar ook bij u als ouder terecht kunnen als ze ergens last van hebben of zich zorgen maken.
Hiermee voorkomen we dat kinderen het stil houden. Fijn om met elkaar alert te zijn.
Bij deze delen we een artikel voor meer informatie.
https://www.ad.nl/binnenland/squid-game-massaal-nagespeeld-op-de-basisschool-oudersrealiseren-zich-niet-wat-de-impact-is~a401b167/

Nieuws van buiten de school:
Vakantiebijbelclub in IKC Alexia
Op maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 oktober 2021 hebben we weer Vakantiebijbelclub in IKC
Alexia. De ochtenden starten om 9.30 uur en eindigen om 11.30 uur.
We gaan met elkaar zingen, luisteren naar een Bijbelverhaal; er is een toneelstukje en we gaan met
elkaar knutselen en doen Sport en Spel.
Als medewerkers hebben we er alweer veel zin in!
Jullie ook? En neem gerust een vriend/vriendin mee…
En als er vaders of moeders zijn die graag één of meer ochtenden mee wil helpen, dan zijn jullie van
harte welkom!
Namens het bestuur: Emmy Feddes, Lysbet Oving, Helena Bos en Marieke Klaver

“100 jaar Woudagemaal”
De herfstvakantie regio noord staat bij het Woudagemaal in Lemmer bol van de
(kinder)activiteiten, als feestelijke afsluiting van het jubileumjaar ‘100 jaar Woudagemaal’. Voor de
kinderen zijn er Volle kracht vooruit-spelletjes en -proefjes rond het thema water,
kinderrondleidingen en een workshop schilderen. Op 22 oktober leggen amateur kunstenaars
tijdens een schilderwedstrijd het gemaal vast op het witte doek. Op 23 oktober gaan kinderen op
de foto in kleding uit de tijd van ingenieur Wouda en krijgt het gemaal ‘hoog bezoek’.
Programma 20 t/m 23 oktober 2021:
• Woensdag 20 oktober:
Volle kracht vooruit-spelletjes en -proefjes voor kinderen (t/m 12 jaar)
10.30 – 17.00 uur: spelletjes, proefjes en knutselen in en rond het Stoomlokaal.
Met elk uur een kinderrondleiding door het gemaal.
Naast de Volle kracht vooruit-spelletjes en -proefjes is er ieder uur een speciale kinderrondleiding
door het stoomgemaal. Afhankelijk van het weer zijn de activiteiten buiten of in het Stoomlokaal.
Deelname is gratis na betaling van de entree. Een glas limonade en wat lekkers is inbegrepen. De
inloop is van 10.30 tot 15.30 uur.
• Donderdag 21 oktober:
Workshop schilderen Woudagemaal voor kinderen (8 t/m 14 jaar)
Workshop 1: 10.30 – 12.30 uur (max. 15 kinderen).
Workshop 2: 13.00 – 15.00 uur (max. 15 kinderen).
De workshop is inclusief rondleiding door het gemaal.
Onder begeleiding van kunstenares Diana den Boon (www.dianadenboon.nl) uit Lemmer gaan de
kinderen het Woudagemaal in een feestelijk tintje schilderen. Een pauze met limonade en lekkers en
een kinderrondleiding door het gemaal zijn bij de workshop inbegrepen. Aanmelden kan via
info@woudagemaal.nl onder vermelding van ‘Schilderworkshop’. Deelname is gratis na na betaling
van de entree. Het aantal plaatsen is beperkt. Vol is vol.
• Vrijdag 22 oktober:
Schilderwedstrijd voor volwassenen
10.00 – 15.30 uur (prijsuitreiking om circa 16.30 uur).
Vijftien amateur kunstenaars schilderen in één dag het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal. Zij
staan met hun schildersezels verspreid over het terrein en laten het publiek van hun kunsten
meegenieten. Een jury beoordeelt de kunstwerken. Om 16.30 uur is de prijsuitreiking.
• Zaterdag 23 oktober:
‘Hoog bezoek’, waterspelletjes, verkleden voor kinderen t/m 12 jaar
10.30 – 17.00 uur: knutselen, waterspelletjes en verkleden/op de foto in het Stoomlokaal.
Met elk uur een kinderrondleiding door het gemaal.
Naast de Volle kracht vooruit-activiteiten en rondleidingen kunnen kinderen zich verkleden in kleding
uit de tijd van ingenieur Dirk Frederik Wouda. Hij ontwierp het Woudagemaal ruim honderd jaar
geleden. Een fotograaf zet de verklede kinderen op de foto. De foto is na afloop gratis te

downloaden via www.jogofotografie.nl. Ook komt er ‘hoog bezoek’. ’Ingenieur Wouda’ ontvangt
‘Koningin Wilhelmina’ op zijn gemaal.
Meer informatie op: https://www.woudagemaal.nl/nieuws/woudagemaal-bruist-in-herfstvakantievan-de-activiteiten-als-afsluiting-jubileumjaar.htm

Een fijne herfstvakantie; tot ziens op maandag 25 oktober!
Met hartelijke groet,
Johan Spoelstra en Linda Verhaag

