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Thema van Kind op Maandag:
‘Als ik jou was…’ Een zin die zo begint, eindigt vaak met een advies. Als ik jou was zou ik het anders
doen…
In deze periode lezen we met de kinderen de verhalen over Jakob en Esau. Jakob kijkt naar zijn
oudere broer. Als ik jou was, denkt hij, dan zou ik het oudste zijn. Die gedachte laat hem niet meer
los. In ruil voor een kop soep neemt hij het eerstgeboorterecht over van Esau. Later neemt Lea, de
oudste zus van Rachel, de plaats van haar zusje in en wordt Jakobs vrouw. Zo wordt er voortdurend
van rol gewisseld in de verhalen. Bijbelverhalen nodigen uit om je even te verplaatsen in het leven
van een ander. Om te ervaren welke keuzes iemand maakt, om mee te voelen met wat de personen
uit de verhalen voelen. Word je daardoor een ander mens? Het verruimt in ieder geval je blik op het
leven. Je ervaart dat er meer is dan alleen je eigen perspectief, je eigen overtuigingen en je eigen
emoties.
De verhalen over Jakob en Esau zitten vol met thema’s en vragen die ook voor kinderen van nu
herkenbaar zijn. Het gaat over jaloezie, over ruzie en bedrog, over angst en verdriet. Maar ook over
liefde en vergeving. Jakob ontdekt in de woestijn dat God altijd met hem mee gaat, wat hij ook doet
en wat er ook gebeurt. In die ervaring mag iedereen zich verplaatsen die net als Jakob zoekt naar de
rol die God in zijn leven kan spelen. Soms gaat dat met vallen en opstaan, maar steeds opnieuw mag
je ontdekken hoe God mensen trouw blijft. ‘Als ik jou was zou ik het doen!

Nieuws van de directie:
Al weer twee 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 èn een peuterspeelzaal van ‘Sinne’.
Het team is versterkt met 4 nieuwe mensen. Irma Poorte, Ytje Rinzema, Alianne Dijk en
ondergetekende Linda Verhaag zijn vol enthousiasme op school begonnen. In deze nieuwsbrief zullen
zij zich voorstellen.
Omdat Regina Hazenberg voorlopig nog niet kan werken, hebben we Nathalie Hettinga bereid
gevonden om in groep 3A voor haar in te vallen. Monique Tromp (groep 8A) is in blijde verwachting
en gaat in december met verlof. Het is heel fijn dat Sabine Hettinga nu al elke vrijdag in haar groep is,
want zij gaat het verlof van Monique invullen. Per 11 november gaat Trynke Bosgraaf met
zwangerschapsverlof en Nathalie Hettinga zal haar dan vervangen.

Parkeren rondom school
In de afgelopen weken was het regelmatig regenachtig en doet een aantal ouders besluiten hun
kinderen met de auto naar school te laten gaan. Dit levert rondom de school veel drukte op en zo
kunnen er onveilige situaties ontstaan. We vragen u vriendelijk om uw kind(eren) zo veel mogelijk
lopend naar school te laten gaan.
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Het team van de Dr. Algraschool. Op de foto ontbreken Nathalie en Sabine.

Even voorstellen
Hallo allemaal,
In de school heb ik al met veel ouders en kinderen kennisgemaakt, maar
ook via de nieuwsbrief mag ik nog wat over mezelf vertellen.
Mijn naam is Alianne Dijk en dit jaar mag ik werken in de groep 6a en 8b.
Ik woon in Hardegarijp, ben getrouwd en heb een zoon en dochter. Naast
mijn werk drink ik graag gezellig een bakje koffie met vriendinnen of ga
hardlopen in de omgeving.
Natuurlijk moet ik nog een beetje mijn plekje vinden, maar ik heb het na
de eerste week al ongelooflijk naar mijn zin en hoop met iedereen een
topjaar te beleven. Tot snel in school of op het plein! Met vriendelijke
groet, Alianne Dijk
Hallo allemaal,
In dit berichtje wil ik me graag voorstellen. Ik ben juf Ytje Rinzema; samen met juf Anja te vinden in
groep 4b/5b. Mijn werkdagen zijn donderdag en vrijdag.
Ik ben woonachtig in Leeuwarden, getrouwd en moeder van 4 kinderen.
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De dr. Algraschool is mij niet helemaal onbekend. Zo’n 25 jaar geleden liep ik
stage bij juf Loes in een zeer grote groep van 38 kinderen! Met veel plezier
kijk ik terug op deze periode. Via de mobiliteitsregeling van het PCBO kon ik
de overstap maken van de Prins Constantijnschool naar de dr. Algraschool.
Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik heb zin in de samenwerking
met de kinderen en hoop snel kennis te maken met alle ouders van groep 4b5b. Met vriendelijke groet, Ytje Rinzema
Hallo ouders en kinderen van de Algraschool!
Als nieuwe leerkracht bij jullie op school, wil ik me graag even voorstellen. Ik
ben Irma Poorte. Ik ben 24 jaar en ik woon in Leeuwarden. Inmiddels ben ik 3
jaar werkzaam bij PCBO Leeuwarden e.o. en heb ik langdurig lesgegeven op
onder andere CBS de Arke in Wirdum, de Hasperschool in Akkrum, CBS
Klaverblad in Techum en de Koningin Wilhelminaschool in Leeuwarden. Op de
laatstgenoemde school sta ik op donderdag en vrijdag voor groep 5 en op
maandag en dinsdag mag ik leerkracht zijn op jullie school voor groep 4a. De
eerste twee weken zijn mij heel goed bevallen, dus het belooft een heel mooi
jaar te worden! Met vriendelijke groet, Irma Poorte

Mijn naam is Sabine Hettinga, 22-jaar oud. Momenteel woon ik in Witmarsum. In juli ben
afgestudeerd aan de PABO van Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Na
vier leerzame studiejaren ben ik sinds september werkzaam binnen de
invalpool van PCBO Leeuwarden e.o. Tijdens mijn studie heb ik op
verschillende scholen ervaring opgedaan, waaronder een stage op de
Dr. Algraschool in het schooljaar 2015-2016. Ook heb ik een stage
gelopen op SBO De Súdwester in Sneek, waar ik werkzaam was met
kinderen die te maken hebben met gedrags- en/of leerproblemen. In
mijn vrije tijd ben ik graag creatief bezig en sport ik veel. Met veel
enthousiasme en plezier vul ik het zwangerschapsverlof van juf
Monique per december in.
Met vriendelijke groet, Sabine Hettinga

Hoi! Ik ben Nathalie Hettinga.
Ik ben 21 jaar oud en woonachtig in Leeuwarden.
Ik sta op de maandag en dinsdag voor groep 3A als vervanging voor
Regina Hazenberg.
Op de woensdag val ik in, dit kan op de Dr. Algraschool zijn maar ook op
andere scholen binnen de stichting PCBO Leeuwarden.
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Hallo iedereen,
Ik ben Siep van Dijk, ben 22 jaar en ik woon in Jelsum. Op dit moment ben
ik een derdejaars pedagogiek student aan de NHL Hogeschool te
Leeuwarden. De komende tien maanden ben ik van maandag t/m
donderdag werkzaam als stagiair schoolpedagoog/internbegeleider. Mijn
vrije tijd besteed ik graag aan voetballen. Zelf ben ik een Cambuur fan en ik
ga geregeld naar wedstrijden toe. Daarnaast ben ik een sportliefhebber en
ben ik altijd in voor een hardloopwedstrijd. Voor vragen kunnen jullie altijd
bij mij terecht!
Met vriendelijke groet, Siep van Dijk
Ik ben Hans Smit, 47 jaar en vader van 4 kinderen. 2 Jaar geleden heb ik
besloten om mijn carrière een draai te geven. Van de zakelijke
dienstverlening naar het basisonderwijs. Dit jaar ga ik mijn LIO (leraar in
opleiding) doen op de Algraschool in groep 5. Ik zal de maandag, dinsdag en
woensdag aanwezig zijn.
En wie ben ik verder? Ik ben gek op jeu de boules, volleybal en luisteren naar
muziek, ik ga graag naar een concert of gewoon genieten van een
straatmuzikant. Daarnaast sta ik graag in de keuken om de mensen om mij
heen (hopelijk) te laten genieten van mijn kookkunsten.
Ik hoop dat ik het komende half jaar meer dan een toegevoegde waarde ben voor de kinderen en de
leerkrachten, zodat ik mijn studie kan afronden met een prachtig resultaat. Met vriendelijke groet,
Hans Smit
Dag allemaal, per 1 augustus ben ik, Linda Verhaag, gestart als directeur op
de Dr. Algraschool. Al bijna 37 jaar werk ik in het basisonderwijs. Ik ben
begonnen als leerkracht in Hengelo (Gld.) op de ds. Piersonschool. Na 5 jaar
ben ik terug gegaan naar Friesland omdat mijn man Piet in Heerenveen
werkte. Vanaf die tijd woon ik in Heerenveen. Ik kon een baan krijgen in
Wolvega, op De Adelaar. In de jaren daarna ben ik moeder geworden van
inmiddels volwassen dochters (29 en 26 jaar). Op De Adelaar heb ik 22 jaar in
alle groepen les gegeven en was tevens Intern Begeleider en Remedial
teacher. Graag wilde ik een andere functie in het basisonderwijs en ben
opleidingen gaan volgen om schoolleider te worden. In 2007 ben ik bij PCBO De Tjongerwerven
begonnen als directeur en na 4 jaar ging ik naar een grote dorpsschool, namelijk CBS De Wrâldpoarte
in Garyp, in gemeente Tytsjerksteradiel. Na 6 jaar was ik toe aan een volgende stap in mijn carrière
en ik ben blij dat ik die op Dr. Algraschool kan zetten. Mijn werk op school heb ik altijd met veel
plezier en enthousiasme gedaan en ik hoop op de Algraschool, samen met het team en ouders, een
bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kind(eren) en aan de schoolontwikkeling.
Voor uw op- en aanmerkingen sta ik altijd open; aarzel niet en spreek mij aan. Bijna elke morgen
voor schooltijd ben ik op het bovenbouwplein of in de hal bij de onderbouw te vinden. Ik ontmoet u
graag! Met vriendelijke groet,
Linda Verhaag
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Oproep
Om de kinderen een optimale ontwikkeling te bieden, maken ze sportieve en culturele uitstapjes.
Meestal zijn er genoeg ouders om te rijden maar soms krijgen de leerkrachten dit niet rond. Dan is
het fijn om een reservelijst van ouders te hebben die dan kunnen rijden. Wie van u wil met kinderen
naar een activiteit rijden? Opgave graag via de schoolmail doorgeven. Zonder inzet van ouders is het
niet mogelijk om uitstapjes te maken!

Schoenmaatjes
Dit jaar gaan we als school in de periode van september tot en met half december weer meedoen
met Schoenmaatjes. De kinderen kunnen in deze periode een schoenendoos vullen met spulletjes
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 kinderen
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!

Ouderraad
Voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 zijn wij op zoek naar een voorzitter.
De belangrijkste taak van de OR is het organiseren van activiteiten op school. Zo zijn we onder
andere betrokken bij ouderavonden, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, afscheid groep 8. We doen
de inkopen voor deze activiteiten en verzorgen dan koffie/thee/limonade en iets lekkers.
Een aantal keer per jaar vergaderen we op school over de aankomende activiteiten. Je kunt natuurlijk
ook vrijblijvend een vergadering bijwonen, voordat je beslist.
Hartelijke groeten van de ouderraad,
Marjan de Jong, Carla Kuiper, Marijke van de Vegt, Douwina Venema, Monique Koehoorn, Petra
Dijkstra, Wilma Haan, Frouckje de Jong en Johan Spoelstra (namens de school).

Groepsbezetting 2017-2018
Groep 1-2 A

Elskelien Wiersma
Yvonne Oost

Maandag en dinsdag
Woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 1-2 B

Jantine van der Wal
Elskelien Wiersma

Maandag, dinsdag en woensdag
Donderdag en vrijdag

Groep 1-2 C

Tjitske van Akker
Trynke Bosgraaf

Maandag en dinsdag
Woensdag, donderdag en vrijdag
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Groep 3A

Regina Hazenberg
Titia van Beijeren

Maandag en vrijdag
Dinsdag, woensdag en donderdag

Groep 3B

Aafke Meinsma
Renée Huizinga

Maandag en dinsdag
Woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 4A

Irma Poorte
Marlies van Slobbe

Maandag en dinsdag
Woensdag, donderdag en vrijdag

Groep 4B/5B

Anja Nagel
Ytje Rinzema-Tromp

Maandag, dinsdag en woensdag
Donderdag en vrijdag

Groep 5A

Foekje Steringa
Carla de Vries

Maandag en vrijdag
Dinsdag, woensdag en donderdag

Groep 6B/7B

Anneke Jonker

Groep 6A

Marianne Woudstra
Alianne Dijk
Neeltje de Boer

Maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag
Vrijdag
Woensdag
Maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag

Groep 7A

Martine Hoeksma

Maandag t/m vrijdag

Groep 8A

Monique Tromp
Annarein Dijkhuis

Maandag, donderdag en vrijdag
Dinsdag en woensdag

Groep 8B

Anne-Joleyn Kolk
Alianne Dijk

Maandag, dinsdag en woensdag
Donderdag en vrijdag

Aanvulling: In groep 5A komt een LIO-stagiaire meester Hans op maandag t/m woensdag.

Informatieavond op 27 september
De ouders van de groep 1, 2 en 3 nodigen we uit om 19.30 uur in het lokaal van hun kind. De
leerkracht geeft informatie en uitleg over het werken in de groep.
De kinderen van groep 4 t/m 8 mogen hun ouders laten zien wat ze leren en ondernemen op school.
In het Trefpunt is een doorlopende diavoorstelling over het gebruik van PARRO.
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Belangrijke data:
14 en 19 september
Omgekeerde 10-minutengesprekken voor de groepen 2 t/m 7
18, 19 en 20 september Schoolkamp voor de groepen 8
20, 21 en 25 september Circus Adje voor groep 6B/ 7B, groep 6A en groep 5A
26 september
Informatieavond voor alle groepen
6 oktober
Start schoolschaatsen voor groep 5 en 6
23 t/m 27 oktober
Herfstvakantie
23 t/m 25 oktober
Vakantiebijbelclub

Met vriendelijke groet,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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