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Kind op maandag
De bijbel vertelt over verschillende koningen die Israël bestuurd hebben. Na de dood van de grote
koning Salomo kwamen er verschillende koningen die verkeerde
dingen deden. Ze dachten niet meer aan de Heer en gingen in plaats
daarvan andere goden vereren. De ergste van al deze koningen, zo
vertelt het verhaal, was koning Achab. Over deze koning gaat het in
de verhalen van deze periode. Achab gelooft in de afgod Baäl, maar
de profeet Elia gaat naar hem toe om hem ervan te overtuigen dat hij
beter op God kan vertrouwen. Er komt een grote droogte in het land,
die Baäl – nota bene de god van de regen – niet kan verhelpen. Later
neemt Elia de proef op de som: Hij nodigt de profeten van Baäl uit
om bij een altaar te komen en daar om vuur te bidden. Die profeten
bidden tot Baäl en Elia bidt tot de Heer, zodat ze kunnen zien welke
God vuur geeft. Ook horen de kinderen het verhaal over Elia in de
woestijn en de verschijning van de Eeuwige op de Horeb. Na de
hemelvaart van Elia wordt hij opgevolgd door Elisa, die net als zijn
voorganger laat zien wat God voor mensen doet.
Het thema van dit nummer is: Geloof mij! Het is een overtuigende oproep. De profeten houden hun
geloof niet voor zichzelf, maar willen dat andere mensen gaan delen in hun hoop en vertrouwen. We
hopen dat de kinderen weer inspirerende en betekenisvolle verhalen mogen horen in de klas!

Schoolfoto’s
Monique Koehoorn heeft foto’s van alle groepen gemaakt. De ouders ontvingen de groepsfoto via
Parro. Momenteel zijn we druk bezig met het maken van een nieuwe schoolgids. De meeste foto’s
die hier in staan zijn gemaakt door Marvin Hollander.
Beide fotografen willen we van harte bedanken voor hun werk!

Personeel
Juf Marianne en juf Anne-Joleyn zullen na de zomervakantie nog met ziekteverlof zijn. We wensen
beide leerkrachten van harte beterschap toe en hopen ze in de loop van het schooljaar weer in ons
midden te hebben.
U heeft het al gelezen: aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van 4 leerkrachten!
Omdat de school krimpt hebben we minder leerkrachten nodig. Yvonne en Titia hebben meteen
aangegeven wel op een andere school van de vereniging te willen werken. Beide juffen geven na de
zomervakantie les op de Koningin Wilhelminaschool aan de Transvaalstraat.
Yvonne, Titia, Renée en Regina: we gaan jullie missen! Elk met jullie specifieke talenten en
kwaliteiten. Yvonne met haar warme, toegankelijke persoonlijkheid met oog en oor voor iedereen.
Oprecht, spontaan, met inlevingsvermogen en eerlijk met het hart op de tong;
Titia, cultuurcoördinator, met haar flexibele inzet, redenerend vanuit het kind, met geduld en
doorzettingsvermogen; wat hebben veel kinderen bij jou leren lezen!

Renée als rekencoördinator, gestructureerde planner, bescheiden en gedisciplineerd; ambitieus. Je
gaat die ambitie verder vormgeven op en nieuwe werkplek.
Regina, inzetbaar van groep 1 t/m 8, consequent, doelgericht en leergierig. Jij gaat je talenten verder
uitbreiden bij kinderen die in een kwetsbare positie verkeren.
Wat deze leerkrachten gemeen hebben is dat ze hart voor de kinderen, liefde voor het lesgeven en
passie voor het onderwijs hebben! Het zijn toegewijde doorzetters en we zullen ze alle vier gaan
missen. In onderstaande stukjes nemen ze afscheid van u.
Donderdagmiddag 11 juli kunt u hen de hand schudden.
Afscheid
Het is tijd om afscheid van jullie (ouders en kinderen) te nemen.
37 jaar heb ik op de Dr. Algraschool gewerkt.
Mooie, indrukwekkende en emotionele momenten zijn er geweest.
Met veel plezier en passie heb ik jonge kinderen mogen begeleiden tot mooie zelfstandige kinderen.
Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen karakter en toch samen een fijne veilige groep ervan maken.
Ik wil de kinderen bedanken voor het plezier en de mooie momenten die we samen hebben gehad.
Ouders dank voor het vertrouwen en de goede samenwerking.
Na de vakantie ga ik op de Koningin Wilhelminaschool Transvaalstraat werken.
Voor mij een nieuwe uitdaging.
Iedereen een hele fijne vakantie toegewenst.
Hartelijke groet,
Yvonne Oost
Lieve ouders en kinderen van de Algraschool,
Zoals u waarschijnlijk al heeft begrepen, ga ik na de zomervakantie verder met lesgeven op de
koningin Wilhelmina school, Transvaallocatie.
In 2010 kwam ik voor het eerst op de Dr. Algraschool, waar ik toentertijd juf Frieda verving tot de
zomervakantie.
Begin 2011 kwam ik weer terug, na een half jaar op de Máxima school te hebben lesgegeven.
Ik heb in het voorjaar besloten om nog een keer de keus te maken voor een andere school, nl. de
KWS Transvaal, waar ik vroeger in de eerste klas een tijdje als leerling heb gezeten en later in de
zesde klas stage heb gelopen .
Dus voor mij zeker geen onbekende school, ook al is het lang geleden!
Ik heb fijne jaren gehad op de Dr. Algraschool en kan er met een goed gevoel op terugkijken.
Ik wens u / jullie en natuurlijk de school alle goeds!
En wie weet komen we elkaar nog eens tegen.
Met hartelijke groeten ,
Titia van Beijeren
Beste ouders.
Via deze weg wil ik jullie weten dat er een nieuwe baan op mijn pad is gekomen.
Na mijn afstuderen kwam ik 5 jaar geleden gelijk terecht op de dr. Algraschool. Ik begon in groep 7,
daarna groep 3 en groep 5, een halfjaar in groep 1/2 om vervolgens weer naar groep 7 te gaan. De
laatste 2 jaren stond ik weer voor groep 3. Het waren zowel privé als professioneel bewogen en
intensieve jaren. Privé ben ik moeder geworden van mijn prachtige 2 kinderen, een partnerschap

aangegaan met mijn man en verhuisd naar een nieuwbouwhuis met alles wat daarbij komt kijken. Op
professioneel gebied heb ik de mogelijkheid gehad om vele cursussen en opleidingen te volgen. Ik
heb ze geteld, het zijn er maar liefst 7!
Met een hele hoop bagage, waar ik heel dankbaar voor ben, vervolg ik mijn weg naar It Tredde Sté in
Jirnsum. Hier ga ik een groep 3/4 draaien.
Ik ga het plezier met de kinderen, de gezellige gesprekken met jullie als ouders en de lol met het
team zeker missen. De dr. Algraschool zal altijd een speciaal plekje in mijn hart houden, maar nu is
het tijd om verder te gaan. Ik wil jullie als ouders onwijs bedanken voor het vertrouwen wat jullie in
mij gesteld hebben.
Hartelijke groet,
Renée Huizinga - Gradussen
Beste ouders en lieve kinderen,
Na een aantal jaren te hebben gewerkt op verschillende scholen binnen de vereniging PCBO
Leeuwarden e.o. heb ik de stap genomen om te gaan werken in het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
Iets wat altijd al in mijn gedachten heeft gespeeld en nu kwam er een mooie vacature op mijn pad en
gaat het werkelijkheid worden. Ik heb er heel veel zin in!
Bij deze wil ik de kinderen bedanken voor de mooie tijd die ik met ze heb gehad en de ouders voor
het vertrouwen dat ik heb gekregen om jullie kinderen les te mogen geven en klaar te stomen voor
de toekomst.
Vriendelijke groet,
Regina Lenes-Hazenberg

Afscheid Groep 8
Op dinsdag 9 juli namen we afscheid van 37 kanjers van groep 8, met een afscheidslied en erehaag
van alle kinderen en leerkrachten. ‘s Avonds hebben we genoten van de musical die deze toppers
opgevoerd hebben. Ze waaieren uit over verschillende scholen in Leeuwarden. We wensen de
kinderen veel succes toe in het voortgezet onderwijs. Het ga jullie goed!

De toekomst in
Tijden zullen steeds verand’ren
en daarmee de maatschappij.
Ook onze kinderen in de toekomst
zullen anders zijn dan wij.
Dat is een natuurgegeven
Wordt daarvan nou maar niet bang.
Elke tijd zijn eigen kleuren;
elke tijd zijn eigen zang.
Maar iets zal steeds hetzelfde blijven
Bij alle kind’ren in elke tijd.
Dat verandert nooit en dat
zal blijven tot in alle eeuwigheid.
Zij zullen om liefde vragen
Oprechte aandacht vragen zij.
’t Gevoel van: ‘Yes, ik mag er wezen’
dat maakt onze kind’ren blij.
Zo zullen zij de toekomst in gaan
Als kind’ren die met Liefde leven;
zodat zij aan hun eigen kind’ren
die liefde ook door kunnen geven.
Chris Lindhout

Leerlingenraad
Tijdens de laatste leerlingenraad hebben we besloten, dat de leerlingen er twee jaar in mogen zitten.
De kinderen van groep 8 waren voor het laatst en volgend jaar komen er twee kinderen uit groep 5 in
de leerlingenraad.
Veel wensen die de kinderen meenamen uit hun groep gaan over het plein en het gebouw. Omdat
we dit jaar gaan verbouwen, worden punten als: spiegels in de toiletten, het Trefpunt gezelliger
maken, een leesplek creëren,

Oproep voor tijdschriften
Zijn jullie lid van een leuk, actueel jeugdblad of tijdschrift? De Donald Duck, Zo zit dat…, National
Geographic Junior of iets anders? En jullie hebben thuis een grote stapel liggen waar niet meer in
gelezen wordt? Dan zouden wij als school deze heel graag willen ontvangen! Onze kinderen krijgen
een leesboost wanneer ze zo’n leuk blad in de handen krijgen :-)
Dus mochten jullie wat willen brengen, dan kan dat gegeven worden aan Linda Verhaag of Annarein
Dijkhuis, taalcoördinator.
Alvast ontzettend bedankt!!

Groepsindeling voor 2019-2020
In het cursusjaar 2019-2020 hebben wij 12 groepen. De indeling is als volgt:
Maandag
Groep 1/2 A

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Elskelien
Wiersma
Jantine
Van der Wal

Elskelien
Wiersma
Jantine
Van der Wal

Trynke
Bosgraaf
Jantine
Van der Wal

Groep 3A

Hilda
Jonker

Hilda
Jonker

Hilda
Jonker

Groep 3B

Nathalie
Hettinga

Nathalie
Hettinga

Nathalie
Hettinga

Groep 4A

Anja
Nagel

Anja
Nagel

Anja
Nagel

Nathalie
Hettinga
Foekje
Steringa
Ytje
Rinzema

Groep 5A

Marianne
Woudstra

Irma
Poorte

Irma
Poorte

Irma
Poorte

Irma
Poorte

Groep 5B

Anneke
Jonker

Anneke
Jonker

Carla
De Vries

Carla
De Vries

Carla
De Vries

Groep 6A

Martine
Hoeksma

Martine
Hoeksma

Martine
Hoeksma

Martine
Hoeksma

Martine
Hoeksma

Groep 6B/7B

Annarein
Dijkhuis

Annarein
Dijkhuis

Annarein
Dijkhuis

Anneke Jonker Anneke Jonker

Groep 7A

Neeltje de
Boer

Neeltje de
Boer

Neeltje de
Boer

Neeltje de
Boer

Anne-Joleyn
Kolk

Groep 8A

Anne-Joleyn
Kolk

Anne-Joleyn
Kolk

Alianne Dijk

Alianne Dijk

Alianne Dijk

Groep 8B

Sabine
Hettinga

Sabine
Hettinga

Sabine
Hettinga

Sabine
Hettinga

Sabine
Hettinga

Groep 1/2 B

Trynke
Bosgraaf
Elskelien
Wiersma of
Jantine
van
der Wal
Hilda
Jonker

Trynke
Bosgraaf
Elskelien
Wiersma

Hilda
Jonker

Foekje
of Steringa

Ytje
Rinzema

In groep 1/2A heeft juf Elskelien de leiding op maandag en dinsdag en juf Trynke Bosgraaf op
woensdag, donderdag en vrijdag.
In groep 1/2B heeft juf Jantine de leiding op maandag, dinsdag en woensdag en juf Elskelien op
donderdag en vrijdag. Omdat juf Elskelien onderbouwcoördinator is, heeft zij een keer in de twee
weken taakrealisatie en geeft juf Jantine leiding aan de groep.
In groep 3A heeft juf Hilda de hele week de leiding.
In groep 3B heeft juf Nathalie de leiding op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om de week
in verband met studieverlof. Juf Foekje heeft de leiding op donderdag om de week en op vrijdag.
In groep 4A heeft juf Anja de leiding op maandag, dinsdag en woensdag en juf Ytje op donderdag en
vrijdag.
In groep 5A heeft juf Marianne de leiding op maandag en juf Irma op dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag. Zolang juf Marianne ziek is, vervangt juf Marlies haar.
In groep 5B heeft juf Anneke de leiding op maandag, dinsdag en juf Carla op woensdag, donderdag
en vrijdag.
In groep 6A heeft juf Martine de hele week de leiding.
In groep 6/7B Heeft juf Annarein de leiding op maandag, dinsdag en woensdag en juf Anneke op
donderdag en vrijdag.
In groep 7A heeft juf Neeltje de leiding op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag en juf AnneJoleyn op vrijdag. Zolang juf Anne-Joleyn ziek is, wordt ze vervangen.
In groep 8A heeft juf Anne-Joleyn de leiding op maandag en dinsdag en juf Alianne op woensdag,
donderdag en vrijdag. Zolang juf Anne-Joleyn ziek is, wordt ze vervangen.
In groep 8B heeft juf Sabine de hele week de leiding.
Juf Marlies werkt 1 dag als vervanger van juf Marianne en twee dagen voor werkdrukvermindering.
Juf Neeltje heeft 1 dag per twee weken een dag voor werkdrukvermindering.

Laatste schooldag met de Klankenkaravaan
Wat een feest hebben we en wat een energie komt er los! De ouders van de ouderraad willen we
heel hartelijk bedanken voor de organisatie en de goede zorgen! Het is een prachtige afsluiting!
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Nieuws van de bieb
Dbieb van Leeuwarden is uitgeroepen tot de Beste Bibliotheek van Nederland 2019! De bibliotheek
die begin 2018 verhuisde naar het Blokhuidpoortcomplex, blinkt volgens de jury uit in het grote
aantal activiteiten en de geweldige collectie.

De Waanzinnige Summerschool van dbieb
Gebaseerd op de serie boeken van De Waanzinnige Boomhut van
Andy Griffiths Vervelen in je vakantie? Helemaal niet nodig want dbieb
organiseert weer de Summerschool voor kinderen van groep 4 t/m 8.
In de eerste week van de zomervakantie draait het in de Werkplaats
allemaal om de boeken van Andy Griffiths. De boekenreeks ‘De
Waanzinnige Boomhut’ is namelijk superleuk voor allemaal leuke
themaworkshops. Doe je mee? Kijk hieronder welke van de twee
workshops jij het leukst vindt!

Ontsnap uit de Waanzinnige Boomhut!
We hebben een spannende uitdaging voor je: een waanzinnig escaperoomspel. In groepjes
ga je in opperste concentratie aan de slag met de escaperoom opdrachten. Er staan
micro:bits voor je klaar, je gaat een QR-code breken en nog veel meer. Lukt het jullie om de
codes te kraken? Duimen maar, want dan wordt jullie werk beloond. Na de pauze gaan we
zelf escaperoom-opdrachten maken. Doe je mee?






Schrijf je in voor maandag 15, woensdag 17 of vrijdag 19 juli van 9.30 tot 12.30 uur.
NB Het programma is op alle drie de dagen hetzelfde
Geschikt voor kinderen van groep 6 t/m 8
Er kunnen per dag maximaal 20 kinderen meedoen, dus schrijf je snel in
Meedoen is gratis, incl. fruit en limonade
Locatie: De werkplaats in dbieb Leeuwarden

Een Waanzinnige

Beestenboel!

Kom je eigen
wormensnaaier of
slurfinator tekenen!
Samen met Jamilla
Beukema (milamade.nl) leer je je eigen
boomhutdieren tekenen en ga je daarna een mini-boomhut-verdieping
maken.
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Je gaat naar huis met je boomhut vol dieren!






Schrijf je in voor dinsdag 16 of donderdag 18 juli van 9.30 tot 12.30 uur. NB Het
programma is op beide dagen hetzelfde
Geschikt voor kinderen van groep 4 t/m 6
Er kunnen per dag maximaal 20 kinderen meedoen, dus schrijf je snel in
Meedoen is gratis, incl. fruit en limonade
Locatie: De werkplaats in dbieb Leeuwarden

Voor meer informatie en opgave:
https://www.dbieb.nl/te-doen/summerschool.html
Hilde Brons, leesconsulent

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie
Op maandag 26 augustus hebben we ‘Open Huis’ om 8.15 uur. U kunt dan uw kind naar zijn of haar
nieuwe juf brengen. Als de kinderen om 8.30 uur beginnen, is er koffie en thee voor de ouders in het
Trefpunt. We zijn nu al benieuwd naar jullie vakantieverhalen.
Het team van de Algraschool wenst alle kinderen, ouders en verzorgers een fijne en ontspannen
vakantie toe!

Nieuws van buiten de school:
Bijlage 1: activiteit van Kunstkade
Met hartelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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Bijlage 1:
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