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Thema van Kind op Maandag:
We lezen deze weken over Mozes. Hij wordt geboren in het volk van de Israëlieten in Egypte: een
slavenvolk, dat hard moet werken voor de farao. Zo kan het niet langer, vindt God. De slaven moge n
vrij zijn, ze mogen op weg naar een veelbelovende toekomst. En Mozes speelt daarbij een belangrijke
rol. Hij moet naar de farao gaan en het volk leiden in de woestijn. Dat is niet altijd makkelijk en soms
weet Mozes zelf ook niet goed meer hoe het verder moet. Maar dan weet God het wel.

Nieuws van de directie:
Al weer een aantal weken zijn we aan het werken en leren op school. Dit is de eerste nieuwsbrief van
dit nieuwe schooljaar met nieuws en mededelingen vanuit de school.
Dit jaar zijn we gestart met 13 groepen en de peuterspeelzaal ‘Stinzenvinkjes’ van ‘Sinne’.
We proberen een ‘Gezonde school’ te zijn waar gezond gedrag normaal gevonden wordt. Onder aan
de nieuwsbrief treft u een suggestie voor een site voor gezonde traktaties.

Naschoolse activiteiten
Goed nieuws! Vanaf de herfstvakantie kunnen de kinderen naschoolse activiteiten doen. We willen
een breed aanbod aanbieden. Aan alle leeftijdsgroepen worden in de periodes tussen de vakanties
lessen gegeven op verschillende gebieden. Zodra het rooster klaar is ontvangt u dat en kunt u uw
kind inschrijven.

Van herfst- tot
Kerstvakantie

Van kerst- tot
Van voorjaarsvoorjaarsvakantie tot meivakantie

Van mei- tot
zomervakantie

Week 44 t/m 51

Week 2 t/m 7

Week 9 t/m 16

Week 19 t/m 26

Groep 1 - 2

Dans & drama

Kunstzinnige
vorming

Muzikale vorming

Sport & spel

Groep 3 - 4

Kunstzinnige
vorming

Muzikale vorming

Sport & spel

Dans & drama

Groep 5 – 6

Muzikale
vorming

Sport & spel

Dans & drama

Kunstzinnige
vorming

Groep 7 - 8

Sport & spel

Dans & drama

Kunstzinnige
vorming

Muzikale
vorming

De peuters van de speelleergroep krijgen elke dinsdag- en woensdagmorgen muziek van Petra of
Peter Dijkstra. (Hier zijn geen extra kosten voor ouders aan verbonden.)

Dr. Algraschool
Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden

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

1

De kinderen van groep 1 en 2 krijgen lessen van de herfst – tot de kerstvakantie lessen in Dans &
Drama van Dirk-Jan Ravenstein van ‘Theater en event’. Hier kunnen 12 kinderen aan mee doen.
De lessen zijn waarschijnlijk op maandag.
De kinderen van groep 3 en 4 gaan knutselen en creatief bezig zijn met Amerens Leegstra van
‘Blijkraal’ op dinsdagmiddag van 14.15 – 15.15 uur. Er kunnen maximaal 8 kinderen aan meedoen. Bij
meerdere opgaven komt een tweede groep.
De kinderen van de groep 5 en 6 krijgen muziek en zang van Nina Bouman op woensdagmiddag van
14.15 - 15.15 uur. Hier kunnen 30 kinderen aan mee doen.
De kinderen van groep 7 en 8 hebben sport en spel. We zijn druk bezig om een aanbieder te vinden.
Voor de periode van de herfst- tot de kerstvakantie vragen wij een symbolische bijdrage van € 4,00
per kind. Dit is voor alle 8 lessen in deze periode. Voor dit geld kan materiaal aangeschaft worden.
Als alle aanbieders bekend zijn, krijgt u een aparte mail en kunt u uw kind opgeven via het mailadres.

Even voorstellen
Mijn naam is Marja Kadijk en tijdens het schooljaar 2018-2019 zal ik met regelmaat op de Dr.
Algraschool aanwezig zijn. Ik ben docent bij ROC Friese Poort en komend schooljaar gaan we een
intensief samenwerkingstraject aan met Dr. Algraschool en Sinne kinderopvang Idzerdastins.
Mijn rol bij de Dr. Algraschool is om tweede jaars studenten van de MBO opleiding
Onderwijsassistent en Gespecialiseerd Pedagogisch Werk te begeleiden bij het ‘Intensieve Stage
Traject’.
Intensief betekent dat studenten 3 dagen per week stage lopen en op deze manier in grote mate
betrokken zijn bij de activiteiten in en rondom de groepen kinderen en hierdoor het werken binnen
de onderwijsinstelling zich snel eigen maken.
De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht in
basisonderwijs en is vraagbaak, hulp en ondersteuner van de
kinderen op school.
Mijn taak is om deze studenten tijdens hun stage te begeleiden
bij het opstarten van opdrachten, lesbezoeken, coachen, enz.
Er zijn 9 studenten verdeeld over de groepen in de school.
Het IKC (Integraal Kind Centrum) van de dr. Algraschool bestaat
uit de samenwerking tussen de basisschool en Sinne
kinderopvang. Vandaar dat ook 3 studenten bij de kinderopvang
Idzerdastins en de speelleergroep geplaatst zijn.
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de stagedagen voor de
studenten.
Zelf zal ik op maandag- en donderdagmiddag aanwezig zijn op
het IKC.
We hopen op een mooie samenwerking en leerzaam schooljaar!
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Mijn naam is Silvana Boonstra, ik ben negentien jaar en ik woon in Burgum.
Ik ben erg sportief en voetbal al veertien jaar. Ik ben een derdejaars
Pedagogiek student en deze opleiding volg ik aan de NHL Stenden te
Leeuwarden.
Dit schooljaar loop ik vier dagen per week stage op de Dr. Algraschool,
namelijk van maandag tot en met donderdag. Tijdens deze periode houd ik
me bezig met het onderzoeken van het pedagogische klimaat van de school,
en zal ik kinderen begeleiden die extra zorg en aandacht kunnen gebruiken.
Ik hoop hier veel van te leren. Daarnaast zou ik graag het gesprek met u, als
ouder, aan willen gaan om ook daarvan te kunnen leren.

Schoenmaatjes
Dit jaar gaan we als school in de periode van oktober tot en met half december weer me edoen me t
Schoenmaatjes. De kinderen kunnen in deze periode een schoenendoos vullen met spull etjes voor
jongens of meisjes in ontwikkelingslanden.
Het doel van Edukans Schoenmaatjes is kinderen in Nederland bewust maken van de situatie van hun
leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden, hen betrekken bij ontwikkelingssamenwerking en hen leren
geven en delen. Edukans Schoenmaatjes is vooral een bewustwordingsactie. Daarnaast draagt
Edukans Schoenmaatjes in ontwikkelingslanden bij aan het verhogen van de motivatie van ki ndere n
om naar school te gaan doordat de kinderen via de schoenendoosactie schoolspullen krijgen.
Alle kinderen krijgen een folder mee met informatie over deze actie. We hopen op een groot succes!

Informatieavonden
De informatieavonden van alle groepen zijn druk bezocht.
We vinden de samenwerking met ouders heel belangrijk. Samen willen we het beste v oor de
kinderen van onze school!

Parkeren rondom school
In de herfst zal het waarschijnlijk regelmatig regenachtig zijn en een aantal ouders besluiten hun
kinderen met de auto naar school te brengen. Dit levert rondom de school veel drukte op en zo
kunnen er onveilige situaties ontstaan. We vragen u vriendelijk om uw kind(eren) zo ve e l moge li jk
lopend naar school te laten gaan.

Belangrijke data:
4 oktober
22 t/m 26 oktober
22 t/m 23 oktober
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Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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