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Lief kind
wat fijn dat je er bent
om samen te ontdekken
wat je wil leren en wie je bent
om vrienden te maken
en sterker te staan
om niet op te geven
en beren te verslaan
op de weg die voor jou is
een leven lang leren
op onderzoek uit
buiten de lijnen je toekomst
creëren
Kim Jaspers

In memoriam juf Anneke Jonker
In de laatste week van de vakantie werden we opgeschrikt door het verdrietige bericht dat juf
Anneke Jonker-Postma, leerkracht van ons IKC, plotseling is overleden aan de gevolgen van een
hartstilstand. Zij is 62 jaar geworden.
Anneke was een enthousiaste, lieve, zorgzame en dappere leerkracht. Voor veel kinderen had ze een
luisterend oor en storend gedrag kon zij met een grap
en een grol ombuigen in positief gedrag. Het belang
van welbevinden en het leren van de kinderen stond
voor haar voorop.
In school is een gedenkhoek ingericht, waar kinderen,
ouders en collega’s kaarten, tekeningen en andere
uitingen van medeleven hebben neer gelegd. We
zullen alle kaarten, tekeningen, brieven en andere
blijken van medeleven naar de nabestaanden van
Anneke brengen.
In gedachten blijft Anneke een lieve, zorgvuldige
collega met veel gevoel voor humor.

Kind op maandag
Aan het begin van het nieuwe schooljaar lezen we verhalen over Jakob uit het Bijbelboek Genesis.
Jakob krijgt het voor elkaar om in plaats van zijn oudere broer de zegen van hun vader te krijgen.
Later moet hij vluchten. Hij trouwt met een vrouw waar hij niet van houdt en daarna ook nog met
een vrouw waar hij wel van houdt, en met een slim plan krijgt hij een grote kudde bij elkaar. Zo
ontvouwt zich een verhaal van iemand die voortdurend plannen maakt, soms ook heel impulsief
handelt, en vervolgens ontdekt dat het toch anders loopt dan hij gedacht had. Daarbij ontdekt hij ook
dat zijn leven niet alleen afhangt van zijn eigen keuzes en beslissingen: er is een God die met hem
meegaat, wat er ook gebeurt. Jakob eert die God en soms worstelt hij ook met hem.
De verhalen zijn sowieso prachtig om te vertellen en verkennen; iedereen die ernaar luistert, kan er
zijn eigen betekenissen in ontdekken. Ze kunnen ook een aanleiding zijn om met de kinderen
specifiek in te zoomen op de vraag: Wat is jouw plan? En wat doe je als alles net even anders loopt
dan je gedacht had? Zo zijn het verhalen over keuzes die je maakt, over weerbaarheid en
improvisatievermogen. Én over vertrouwen: De verhalen laten zien dat je er niet alleen voorstaat.
Ook niet bij het oplossen van problemen die je misschien wel zelf veroorzaakt hebt.
We hopen dat de verhalen weer veelzeggend tot leven komen in de klas!

Zomer(voor)leesbingo
Er zijn heel wat bingoleeskaarten ingeleverd! De prijs voor de onderbouw is gegaan naar Leon
Boersma en in de bovenbouw heeft Guus de Block gewonnen. Beide jongens hebben een boekenbon
gekregen. We zijn heel benieuwd welk boek ze uit gaan kiezen.

Lopend en fietsend naar school
Omdat de school midden in de wijk ligt is deze van alle kanten goed bereikbaar. Voor de kinderen die
wonen buiten de ring Anne Vondelingweg – Grovestins – Schierstins – Camminghaburg is er net
voldoende ruimte om de fiets in de stallingen te zetten. Het is dus uit praktische overwegingen dat
we onze leerlingen die binnen de cirkel wonen vragen om lopend naar school te komen.
Vooral rond de begin- en eindtijden van de school is het vaak erg druk. U kunt zich voorstellen dat dit
gevaarlijke situaties kan opleveren. Er is voor school een haal en breng (Tút en d’r út ) zone gemaakt.
Het is niet de bedoeling om op de ‘Tút en d’r út’ zone uw auto te parkeren.
Daarom vragen we ouders bij langer verblijf de auto bij het winkelcentrum of de Parkflat te parkeren.
Laten we er samen voor zorgen dat het veilig is en blijft.

Activiteiten
Wat hebben de kinderen, leerkrachten en begeleiders genoten van de schoolreisjes en het
schoolkamp! Wat een plezier, prachtig weer en iedereen kwam weer heelhuids bij school.
De kooklessen in de Smikkelpot zijn weer gestart. Tomatensoep, Gado Gado en huzarensalade
stonden op het menu. Op donderdagen is Milan van der Wal met een klas aan het koken.
12 medewerkers van ons IKC hebben de herhaling van BHV (Bedrijfshulpverlening) gevolgd. Er is veel
aandacht besteedt aan de fysieke veiligheid in ons IKC.

Op 17 september waren alle kinderen vrij. De leerkrachten hebben tijdens de studiedag veel geleerd
over onze nieuwe rekenmethode en over het rekenonderwijs. Het team wordt dit schooljaar verder
geschoold door de heer Lex Gall.
De Kinderboekenweek start op 6 oktober. Achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang.
De omgekeerde 10-minutengesprekken zijn in alle groepen gehouden. Het was fijn om de ouders in
school te ontmoeten en dat de leerkrachten en ouders kennis hebben gemaakt. Mooi om het
schooljaar zo te starten. Dat de kinderen bij het gesprek aanwezig konden zijn hebben we ervaren als
meerwaarde.

Ouderavond Kanjertraining
Wat zijn we blij dat we weer een ouderavond mogen organiseren en ouders kunnen ontmoeten!
Daar zien we naar uit!
Op donderdag 30 september staat de ouderavond gepland. Nienke Okkema van Kanjertraining
neemt ons mee in het gedachtegoed van de Kanjertraining. We willen alle ouders van harte
uitnodigen voor deze avond. De opgave gaat via Parro via de leerkracht van uw kind. De inloop is om
19.15 uur en de ouderavond is van 19.30 – 21.30 uur. Bij veel deelnemers wordt de ouderavond
gehouden in de Schakel. Tot en met uiterlijk maandag 27 september kunt u zich opgeven. We
verwachten een grote opkomst en zien er naar uit om ouders te ontmoeten!

Met hartelijke groet,
Johan Spoelstra en Linda Verhaag
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