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Ouderbrief van Kind op Maandag
We lezen verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en Rebekka; over
Jakob, Lea en Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s uit het leven aan de orde
komen, zoals angst, bezorgdheid en jaloezie, maar ook hoop, liefde en
verrassing. In deze oeroude verhalen gaat het over gevoelens en
gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken.
Het thema van deze periode is ‘Uitweg’. Het lijkt af en toe alsof het verhaal
van Abraham en zijn familie aan een zijden draadje hangt. Ze komen in
situaties terecht waarvan je zou kunnen denken: Hoe moet dit ooit nog
goed komen? Hoe kan dit verhaal nog verder gaan? We horen over Lot, die
in Sodom terechtgekomen is: een stad vol onverdraagzaamheid en haat. We
horen hoe Abraham en Sara proberen God een handje te helpen bij het
vervullen van zijn belofte, waarmee ze het alleen maar erger maken. We
horen over Hagar: een moeder die met haar kind de woestijn in wordt
gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet voor zijn eigen familie.
Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het zijn ook verhalen van hoop,
waarin mensen een uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. Daardoor kunnen we ook wat leren
van deze verhalen. De verhalen zijn oefenplaatsen voor het echte leven. Je leert er om je ogen en
oren op te houden, om te blijven zoeken naar kansen en openingen. En ook om een beetje
vertrouwen te hebben. Want als jij de weg niet weet, zal er vroeg of laat iemand zijn die je bij de
hand neemt. Zo maak je een nieuw begin!

Kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek, van 2 tot en met 11 oktober, willen we de kinderen zoveel mogelijk
stimuleren om te lezen. Het thema is ‘Reis mee!’ en verschillende groepen zijn al met dit onderwerp
bezig.
Ook dit jaar organiseren we een boekenmarkt.
Op woensdag 9 oktober vanaf 14.00 uur tot 15.00 uur mogen de kinderen boekenverkoop houden in
hun eigen lokaal. Het gaat dan om kleine bedragen en het is handig als de ouders kleingeld aan de
kinderen meegeven in een busje of doosje. Ouders zijn van harte welkom!
De onderbouw groepen 1 en 2 en de oudste peuters, gaan dinsdag 8 oktober een treinreis maken
van Camminghaburen naar Leeuwarden en weer terug. Op het perron krijgen ze een rondleiding en
ze mogen de poortjes door!
Steward Bas is afgelopen woensdag 25 september op
bezoek geweest bij de kleuters en bij de groepen 3 en 4. Hij
vertelde over vliegen en vliegtuigen en over zijn werk als
steward. Heel boeiend
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Naschools aanbod
Binnenkort kunt u mail verwachten waarin een naschools aanbod gedaan wordt. In deze mail staat
ook hoe u uw kind kunt opgeven voor een naschoolse activiteit.
Voor de kinderen van groep 1 en 2: Dans & drama met DansWilly
Voor de kinderen van groep 3 en 4: Knutselen
Voor de kinderen van groep 5 en 6: Muziek maken met Nina Bouwman
Voor de kinderen van groep 7 en 8: Boksen en bootcamp met Shirley van Houten
Klimmen in klimhal Noardwand
We zoeken ouders die na schooltijd met een groepje kinderen willen knutselen of schilderen. Wie
van u heeft ervaring met het lesgeven aan kinderen en heeft creatieve ideeën? Graag melden bij
ondergetekende.

Personeel
Juf Marianne Woudstra en juf Anne-Joleyn Kolk zijn nog thuis. We wensen hen beide een
voorspoedig herstel toe!
Per 1 november gaat Foekje Steringa ons verlaten om op de Koningin Wilhelminaschool te gaan
werken. Heel jammer dat Foekje na 22 jaar weggaat van onze school. Op haar nieuwe school krijgt zij
twee dagen groep 3. We willen Foekje heel hartelijk bedanken voor de tijd en inzet die zij in deze
jaren geleverd heeft. Ouders kunnen haar de hand schudden op vrijdag 18 oktober na 14.00 uur.
Marriët Trip gaat op maandag en dinsdag om de week in groep 3B werken. Nathalie Hettinga blijft de
andere dagen van de week leerkracht van groep 3B.
Op 1 december gaat Anja Nagel een nieuwe uitdaging aan en gaat op de Aquamarijn werken. Dit is
heel spijtig voor ons maar voor Anja een kans om te onderzoeken of het speciaal onderwijs iets voor
haar is. Anja, heel hartelijk bedankt voor alles wat je de afgelopen 19 jaren gedaan hebt voor de
Algraschool. Beide leerkrachten wensen we alle goeds toe en veel succes in hun nieuwe werkkring!
De ouders kunnen Anja de hand schudden op woensdag 27 november na 14.00 uur.
De kinderen van groep 4 krijgen les op maandag, dinsdag en woensdag van Ytje Rinzema en op
donderdag en vrijdag is Leandra Bos de leerkracht van groep 4. Heel fijn dat deze vacatures zo snel
ingevuld zijn in deze tijd van lerarentekort.
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Personeel gevraagd
Zijn er ouders met een onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs? Overweegt u om (zo nu en
dan) weer les te gaan geven? Al was het maar om ons eens een dag uit de brand te helpen. Binnen
onze vereniging zijn verschillende mogelijkheden om het mooie vak van onderwijzen te beoefenen.
Informatie kunt u aan ondergetekende vragen.

Herfstvakantie
Van maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober hebben we herfstvakantie. We ontmoeten elkaar
weer op maandag 28 oktober. Een hele fijne vakantie gewenst!

Belangrijke data
3 oktober
11 oktober

Vergadering Medezeggenschapsraad

Fietsenkeuring voor groep 5 en 6
Studiedag voor de leerkrachten, alle kinderen zijn vrij

6 november

Nieuws van buiten de school
 Vakantiebijbelclub
Hallo jongens en meisjes, het is weer zover.... In de herfstvakantie is er weer de
vakantiebijbelclub in de Dr. Algraschool.
Zit je op de basisschool, kom dan op 21 en 22 oktober van 9.30 tot 12.00 uur gezellig met
ons mee feesten. Met o.a. Bijbelverhaal, leuke knutsels en ook weer het "super toneelstuk".
Je krijgt drinken en wat lekkers. Neem vooral vriendjes en vriendinnetjes mee, en
dinsdagavond mogen de papa's, mama's, opa's en oma's komen kijken wat je allemaal
gedaan hebt.
Vr.gr. Carina de Block, namens het bestuur vakantiebijbelclub

 Dbieb

Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen!
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Yoleo: een n aanrader! Yoleo is een leesgame ontwikkeld door onderwijsspecialisten van
Dedicon voor kinderen die om verschillende redenen lezen moeilijk vinden.
Yoleo biedt kinderen de kans om door het lezen van hybride boeken (tekst gecombineerd met audio)
lezen als leuker en makkelijker te ervaren. Yoleo geeft kinderen toegang tot een selectie van boeken
die ze anders misschien niet zo gauw zouden oppakken. De game motiveert kinderen daarnaast om
meer leeskilometers te maken. Kinderen kunnen leespunten verdienen om hun virtuele kamer in te
richten en nog leuker te gamen.
En sinds kort is het mogelijk om op www.yoleo.nl helemaal gratis boeken te lezen als je lid bent van
de bibliotheek! Yoleo is beschikbaar op elke computer, laptop, tablet of smartphone met internet.

Een paar redenen om voor Yoleo te kiezen:
Plezier
Kinderen beleven veel plezier met Yoleo tijdens het inrichten van hun kamer en het spelen van de
eenvoudige game. Zo wordt lezen ineens wel leuk! Met Yoleo hoef je je nooit te vervelen!

Motiverend
Kinderen verdienen punten om hun kamer te pimpen en om nog leuker te kunnen gamen. Die
punten verdienen zij door de hybride boeken te lezen. Ideaal voor op school, in de praktijk of in de
bibliotheek. En nog leuker om thuis mee verder te gaan! Yoleo bevordert het zelfstandig lezen.

Gemak
Spelenderwijs maken kinderen kennis met het hybride boek. Ze lezen mee terwijl ze worden
voorgelezen. Ideaal voor kinderen die moeite hebben met lezen.
Laagdrempelig
Met Yoleo kun je snel aan
de slag. Je hebt alleen een
internetverbinding nodig.
Met een computer of
tablet kun je aan de slag,

zonder ingewikkelde
installatiesoftware.
Thuis, op school, in de praktijk en in de bibliotheek.
Lenen
Kinderen kunnen met hun bibliotheekpas 10 boeken tegelijkertijd lenen voor een periode van 3
weken. Zo kun je op een makkelijke manier toegang krijgen tot mooie jeugdboeken.

Nuttig
Lezers raken minder vermoeid en komen meer toe aan de inhoud van de tekst, als zij lezen met
audio-ondersteuning. Ook begrijpen ze de tekst beter. Kinderen die moeite hebben met lezen
kunnen zich met audio-ondersteuning meer richten op het mooie of spannende verhaal dat ze lezen.

Veilig
De website en de app van Yoleo zijn veilig, verantwoord en vrij van advertenties.
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https://www.yoleo.nl
Hilde Brons, leesconsulent

Bijlagen van buiten school
 Bijlage 1 van het Jeugdsportfonds, brief en folder
 Bijlage 2 van de Weekend van de Wetenschap
 Bijlage 3 van het Woudagemaal

Een fijne vakantie gewenst!
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