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Ouderavond Kanjertraining
Ouderavond Kanjeravond! Afgelopen donderdag hadden we met
ouders en het team van ons IKC een prachtige avond over de
Kanjertraining. Nienke Okkema nam ons mee in:
•
•
•
•
•
•
•

Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten
en andere conflicten.
Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.
Het bevorderen van ouderbetrokkenheid.

Voor meer informatie zie ook de website van de Kanjertraining:
Kanjertraining, voor rust en vertrouwen in de klas - Kanjertraining | Kanjertraining, kanjer, tijger.

Even voorstellen
We zijn blij dat we 3 nieuwe teamleden binnen ons IKC hebben. Zij stellen zich aan u voor. Bij de
speelleergroep en Sinne zijn nieuwe medewerkers die zich in een volgende nieuwsbrief voorstellen.
Als nieuwe leerkracht wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Hiltje Groendijk. Ik ben
werkzaam op maandag en dinsdag in groep 3 als duo-collega van Hilda
Jonker. Op donderdag ben ik ook aanwezig en werk ik als taalcoördinator
en val ik in als dat nodig is. Ik heb van 2006 tot 2019 gewerkt op CBS Eben
Haëzer in Dokkum en van 2019 tot 2021 op CBS Aasterage in Marrum. Daar
was ik ook taalcoördinator en met name werkzaam in groep 4, 5, 6 en 7.
Taal is altijd mijn ding geweest. Want taal is overal en de bouwsteen van
onze samenleving.
Samen met mijn gezin, mijn man Jan, Benthe (2011), Fenna (2013) en Jort
(2017) woon ik in Stiens. In mijn vrije tijd lees en wandel ik graag, trekken
we er graag op uit als gezin of ben ik te vinden in de sportschool voor een
les Spinning en Pilates.

Ik heb zeer veel zin om dit jaar samen de kinderen, de collega's en de ouders/verzorgers te zorgen
voor een fijn, leerzaam schooljaar, waar iedereen uiteindelijk met een fijn gevoel op terug kan kijken.
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet, Hiltje Groendijk

Mijn naam is Marynda Meijer en dit is mijn eerste officiële jaar als Juf
Marynda, leerkracht van groep 8. Ik ben een echte Leeuwarder,
geboren en getogen. Op dit moment woon ik samen met mijn vriend en
drie katten in Bilgaard. Ik ben 24 jaar oud, vind ik het leuk om thuis te
bakken en ben ik drie keer per week te vinden in de sporthal met mijn
handbalteam. Ik heb ontzettend veel zin in het komende schooljaar en
hoop dat ik nog vele jaren met veel plezier voor de klas mag staan!
Met vriendelijke groet, Marynda Meijer

Mijn naam is Andrew Feijten , 33 jaar oud en ik ben de nieuwe
meester in groep 5B. Samen met mijn vrouw en zoon van 2,5 jaar,
woon ik in Sneek. Over een niet al te lange tijd word ik voor de
tweede keer vader, van een dochter.
In mijn vrije tijd ga ik graag op pad met het gezin, of gewoon even
lekker alleen met mijn metaaldetector. Lekker in de natuur
ontspannen gedurende een interessante bezigheid. Verder hou ik
erg van sport, ik ben een voetballer en zo nu en dan tennis ik met
vrienden.
Met vriendelijke groet, Andrew Feijten

Mijn naam is Willem Feijten, vader van 5 kinderen. Mijn
bevoegdheid haalde ik in 2004. Voor die tijd was ik
fysiotherapeut in binnen-en buitenland, reisde door Afrika,
werd natuurgeneeskundig therapeut en richtte een
scoutinggroep en een rugbyclub op (Leeuwarden). Ik werkte
met kinderen met autisme en organiseerde
schoolreizen/kampen en kinderwerk op een festival.
Samen met mijn vrouw zette ik ‘Het kleine Paradijs’ op, in
eerste instantie een centrum voor ‘spelen en helen’, later meer
een plek voor bijzondere overnachtingen en retraite. Na 37 jaar
aldaar zijn we verhuisd naar het kleine dorp Edens.
Als gepensioneerde heb ik nu meer tijd voor harpspelen, korte
tripjes ( fiets/motorfiets ), tuinieren, natuurbeleving en
beeldhouwen. Na enige opleidingen ‘Storytelling’, in Nederland en België treed ik nu steeds meer op
als verhalenverteller. Ik ondersteun op de maandag meester Andrew in groep 5b.
Met vriendelijke groet, Willem Feijten

Inspectiebezoek
Dinsdag 5 oktober komt de inspecteur van onderwijs ons IKC be3zoeken. Zij observeert de kwaliteit
van lesgeven. Dit onderzoek is in het kader van een themaonderzoek. Er wordt geen oordeel gegeven
en er komt geen verslag. In de ‘Staat van Onderwijs’ komt een beeld van alle scholen die aan dit
themaonderzoek meegedaan hebben.

Goede doelen
Tim (groep 3)en Nynke (groep1) zetten zich in voor Kika en in het bijzonder voor Kai (4jaar) die vorig
jaar de diagnose acute leukemie kreeg.
Zij hebben 26 september meegelopen met een sponsorloop. Tot nu toe hebben ze al 347,50 euro
opgehaald voor Kika. Om nog meer geld in te zamelen voor dit goede doel, willen Tim en Nynke aan
alle kinderen vragen om een lege statiegeld fles (of meerdere flessen) mee te nemen naar school. Dit
kan tot donderdag 14 oktober. ‘Vele kleintjes maken een grote’. Zij hopen op een mooi bedrag!
Aanstaande maandag is het 4 oktober. Dierendag! Graag willen we hier aandacht aan besteden.
Maandag gaan een paar kinderen met een collectebus langs de groepen.
U mag uw kind een bijdrage meegeven.

Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek start op 6 oktober om 8.30 uur met het lied ‘Worden wat je wil’, op het grote
plein (Idzerdastins) voor de groepen 3 t/m 8. Daarna openen kinderen van groep 6 op het
kleuterplein de Kinderboekenweek. Alle kinderen mogen verkleed op school komen in een outfit die
bij een beroep past. In deze week kunnen ouders en grootouders vertellen over hun beroep. Op
vrijdag 15 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af met een boekenmarkt. Deze begint om 13.00
uur. Er volgt nog meer informatie van de Kinderboekenweekcommissie.
Met hartelijke groet,
Johan Spoelstra en Linda Verhaag

