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Van de directie
Op 30 januari is Juf Anne-Joleyn bevallen van een dochter met de prachtige naam: Sophie Anne. En
haar roepnaam is Sophie. We wensen juf en haar man heel veel geluk mèt en voor haar. We zullen
haar tot ergens in april moeten missen. Gelukkig nemen juf Sabine en juf Nathalie de groep op een
prima manier over!
Alle kinderen hebben een rapport meegekregen en de gesprekken met ouders (en in de bovenbouw
met kind) gaan over de ontwikkeling. In de bovenbouw worden de kinderen steeds meer bewust
gemaakt dat ze eigenaar zijn van hun eigen leerproces. Zij gaan met de leerkracht eigen leerdoelen
opstellen. Ook bepalen de kinderen samen met hun leerkracht welke doelen ze met de groep willen
halen.

De Ouderbrief Kind op Maandag
Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat
het maar weer mooi jaar mag worden! Het thema van Kind op Maandag
is in deze weken: ‘Het beste!’ Dat kun je iemand toewensen, maar wat is
eigenlijk het beste? We lezen deze periode verhalen over Jezus. Hij liet
in woord en daad zien wat je je kunt voorstellen bij ‘het beste’.
Verdrietige mensen worden getroost, zieke mensen worden beter en
wie niet ziek was gaat zich ook een beetje beter voelen. Dat is wat er
gebeurt als God de mensen opzoekt. Noem het gerust ‘het beste’.
We lezen de verhalen over Jezus uit het Evangelie van Johannes.
Johannes schreef een bijzonder boek over Jezus, met een veelzeggend
begin. Dit Evangelie begint niet met een stal in Bethlehem of met het
eerste optreden van Jezus, maar met een lied: ‘In het begin was het
woord.’ Het lijkt alsof Johannes wil zeggen: Het verhaal van Jezus begon
eigenlijk al op de dag van de schepping. Toen God sprak en het licht werd. Vanaf dat moment is het
verhaal van zijn liefde voor mensen gaan leven.
We hopen dat de kinderen weer een jaar vol mooie, veelzeggende en inspirerende verhalen
tegemoet gaan!

Schoolkerkdienst
Op zondag 10 februari, dus aanstaande zondag, vieren we onze tweede schoolkerkdienst van dit
schooljaar. De kinderen van de onderbouw hebben een grote rol in deze viering. Het thema is ‘Veilig
en onveilig’. De uitnodiging voor de dienst treft u hieronder. U bent om 9.30 uur van harte welkom
in De Schakel. We verwachten een grote opkomst!

Bijlage van buiten school
Informatie van het Fries Museum en het Keramiek Museum
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Nieuws
De boekencollectie van de bieb op school uitgebreid met Fryske en Engelse boeken.

Ontwikkelingen Integraal Kindcentrum
De BSO voor de groepen 1 t/m 4 is door gebrek aan deelname nog niet gestart. Zodra er voldoende
aanmeldingen zijn, gaat de BSO gaat op maandag, dinsdag en donderdag open van 14.00 – 18.30 uur.
Er zijn plannen om de school te verbouwen tot een sterk en mooi Integraal Kind Centrum. De
tekeningen zijn gemaakt en er wordt in deze periode een vergunning aangevraagd. We willen heel
graag een licht en ruim gebouw met een ruime entree. Het plein voor kleuters zal verfraaid worden
met een nieuw speeltoestel en meer groen. Zodra de vergunning binnen is kunnen we de plannen
met de ouders delen.
De naschoolse activiteiten zijn volop bezig. Volgende week krijgt u mail met aanmelding voor de
derde ronde. Wat een plezier hebben de kinderen bij dit extra aanbod.
De peuters beleven op dinsdag en woensdag veel plezier bij het muziek maken met Petra en Peter
Dijkstra.
Er zijn 8 kinderen van groep 1 en 2 die knutselen met Amerens Leegstra.
Nina Bouwman heeft 18 kinderen uit groep 3 en 4 die muziek maken met haar.
Jan-Dirk Ravensteijn geeft theaterlessen aan 7 kinderen van groep 7 en 8.
Van de voorjaars- tot de meivakantie kunnen de kinderen van groep 1 en 2 muziek maken.
De kinderen van groep 3 en 4 hopen we een aanbod voor sport te kunnen gaan doen.
De kinderen van groep 5 en 6 kunnen Theaterlessen volgen.
De kinderen van groep 7 en 8 gaan knutselen.
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Scholingen
We hebben er 4 BHV-ers bij! Onze leerkrachten Regina Lenes, Nathalie Hettinga en Sabine Hettinga
en onze concierge Klaas Peter van der Wal hebben de scholing met goed gevolg afgelegd.
Ook hebben 4 leerkrachten de mentorencursus gevolgd, dit om de stagiaires goed te kunnen
begeleiden. Dit zijn : Titia van Beijeren, Nathalie Hettinga en Ytje Rinzema.

Veiligheid
Als kinderen naar school gebracht of opgehaald worden, wordt de hond soms meegenomen op het
plein. We merken dat sommige kinderen (en volwassenen) bang zijn voor honden. Daarom onze
vraag: Wilt u de hond buiten het hek van het schoolplein laten?
Zoals u weet hebben we voor de school een ‘tút en derút strook’ Voor uw kind(eren) en onze
leerlingen willen we u vragen deze strook ook alleen daarvoor te gebruiken.

Cultuur
De groepen 1 en 2 hebben op 1 februari een culturele activiteit gehad; het Meedoe-concert.

Belangrijke data:
10 februari: Schoolkerkdienst in de Schakel om 9.30 uur
15 februari: Studiedag voor het team (met de onderwerpen Engels op onze school en scholing op
gebied van het taal- en leesonderwijs)
18 t/m 25 februari: Voorjaarsvakantie
25 februari: Studiedag voor de vereniging PCBO Leeuwarden e.o. in de Harmonie met de
onderwerpen “Talentontwikkeling’ en het nieuwe strategische beleidsplan
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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