Nieuwsbrief september 2019

nummer 1

Thema van Kind op Maandag
Beste ouders/verzorgers,
We lezen deze weken uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel. Het zijn
prachtige verhalen: over schepping en geluk, over schaamte en verdriet,
over hopen en geloven. Ze gaan over het begin. Maar dat betekent niet dat
ze alleen over het verleden gaan – het zijn ook verhalen over vandaag en
morgen. Over hoe het donker kan zijn, en wie dan licht kan maken. Over wat
er gebeurt als mensen ruzie maken of de aarde geweld aan doen. Maar ook
over hoe mensen hoopvol op weg gaan naar de toekomst. Als je deze
verhalen leest, ontdek je dat niet alles blijft zoals het is. Er is verandering
mogelijk, voor jou zelf en voor de wereld.
Het thema van deze periode is ‘Wat wordt het?’ Aan het begin van het schooljaar is dat een
belangrijke vraag. Wat wordt het voor jaar op school? Wat verwachten de kinderen, wat hopen ze,
waar zien ze misschien ook tegenop? En hoe gaan ze daar vervolgens mee om? Welke keuzes maken
zij zelf om dit schooljaar tot een succesvol jaar te maken? En hoe worden ze daarin geholpen door
anderen? De verhalen kunnen helpen om daarover na te denken.

Nieuws van de directie:
De eerste schoolweek zit er al op. We zijn fris en fruitig gestart, ondanks het warme weer! Dit is de
eerste nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar met nieuws en mededelingen vanuit de school.
Het schooljaar zijn we begonnen met 12 groepen en de peuterspeelzaal ‘Stinzenvinkjes’ van Sinne.
In september start Sinne met een BSO (buitenschoolse opvang) voor kinderen van 4 t/m 8 jaar, groep
1 t/m 4. Zodra er meer informatie van Sinne komt, krijgt u dat zo spoedig mogelijk.
De kalender met allerlei activiteiten heeft u voor de zomervakantie toegestuurd gekregen via de
mail. Deze kalender komt binnenkort ook op de website van de school.
We posten veel berichten en nieuwtjes op Facebook. Via onze website kunt u op onze
Facebookpagina komen. Rechtsboven klikken
op ‘social media’.

Het team volgt diverse scholingen. Onder leiding van Wiebren de Jong van onderwijs met LEV
verbeteren we de lessen in begrijpend luisteren en begrijpend lezen. Alle leerkrachten krijgen bezoek
in hun groep en worden gecoacht. Ook volgt het team lessen Engels om meer vertrouwd te raken
met (het spreken in) deze taal en het Engels beter over te kunnen brengen op de kinderen.
We hopen in het jaar 2019 te starten met de verbouwing van de school. Het is nog niet helemaal
rond welke aanpassingen ons gebouw zal ondergaan. Zodra er meer bekend is, verneemt u dat.

Dr. Algraschool
Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden

058 – 2661521
www.algraschool.nl
info@algraschool.nl

1

Personele zaken
Juf Anne-Joleyn is nog met ziekteverlof. Gelukkig wil juf Leandra Bos haar op maandag en dinsdag
vervangen in groep 8A. Op de vrijdagen is juf Marriët Trip in groep 7A de vaste invalster.
Juf Marianne is ook nog met ziekteverlof. Zij wordt vervangen door juf Marlies van Slobbe. We
wensen Anne-Joleyn en Marianne van harte beterschap toe! Ze worden gemist op school!
In groep 3A werkt Hilda Jonker de hele week. We zijn blij dat we alle groepen bezet hebben.
De nieuwe leerkrachten stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
De leerkrachten hebben pauze van 14.15 – 14.45 uur. Daarna zijn ze beschikbaar. We vragen u
vriendelijk om mails en berichten via Parro van maandag t/m vrijdag te versturen van 8.00 – 17.30
uur.

Even voorstellen
Ik ben Marriët Trip en woon samen met mijn man Paul en onze drie
kinderen Elieke (8), Rense (6) en Kesper (2), en poes Luna in Grou. Mijn
hobby's zijn hardlopen, gitaarspelen en tekenen. Ook ben ik actief in de
Kinderkerk. De afgelopen jaren heb ik vooral als onderwijskundige gewerkt
in het HBO en MBO. Vorig schooljaar, heb ik de stap gezet om weer als juf
te werken in het basisonderwijs. Op de vrijdagen ziet u mij dus op de Dr.
Algraschool in groep 7A. Ik zie ernaar uit om u te ontmoeten!

Mijn naam is Hilda Jonker. Ik ben 24 jaar en ik woon in Leeuwarden. Ik ben dit schooljaar begonnen
als leerkracht in groep 3A op de Dr. Algraschool. Ik ben in juli 2018 afgestudeerd aan de PABO.
Daarvoor heb ik de opleiding Onderwijsassistent gedaan. Afgelopen schooljaar deed ik invalwerk bij
PCBO Leeuwarden. Ik kwam op veel verschillende scholen en in allerlei verschillende groepen. Zo ook
op de Dr. Algraschool. Ik vond de sfeer op deze school meteen heel fijn, dus ik kwam hier graag
invallen. Ik ben dan ook erg blij dat ik in dit nieuwe schooljaar deel uit mag maken van het team van
de Dr. Algraschool.
Ik vind het werken met jonge kinderen ontzettend leuk. Het mooie aan
groep 3 vind ik het zien van de grote ontwikkeling die ze in één jaar tijd
doormaken. Van het letters kunnen herkennen in het begin van groep 3 tot
het kunnen schrijven van woordjes en hele zinnen aan het eind van groep 3.
Als leerkracht geef je een kind de beginnende handvatten, die hij of zij
gaande weg de volgende schooljaren kan gebruiken. Ik vind het waardevol
dat ik hier als leerkracht aan bij mag dragen.
Ik wil als leerkracht graag inspelen op het individuele kind. Ik vind het
belangrijk dat een kind, kind mag zijn. En misschien nog belangrijker: dat een
kind zichzelf mag zijn. Ieder kind is immers uniek!
Mocht uw kind met het verhaal over een nieuwe juf thuis komen, dan hoop ik dat u d.m.v. dit stukje
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hiervan op de hoogte bent. Wanneer er nog vragen zijn, dan bent u altijd welkom om die aan mij te
stellen.
Mijn naam is Leandra Bos. Ik ben 23 jaar en ik woon in Leeuwarden. Ik speel bij
het Pasveerkorps in Leeuwarden. Muziek maken, ook met kinderen, vind ik erg
leuk. Daarnaast onderneem ik graag leuke dingen met vrienden, lees ik veel en
doe ik graag spelletjes. In 2017 ben ik afgestudeerd aan de opleiding HBO
Pedagogiek. Daarna ben ik begonnen aan de opleiding Pabo Verkort en deze
heb ik voor de zomer afgerond. Als startende leerkracht lijkt het me een mooie
uitdaging om aan de slag te gaan op de dr. Algraschool. Ik vind het belangrijk
dat kinderen zichzelf kunnen zijn en in een vertrouwd klimaat aan hun
ontwikkeling kunnen werken. Tijdens de eerste dagen op de dr. Algraschool
heb ik een prettige, open sfeer ervaren, waarin ik me snel thuis zal voelen. Ik
heb zin in de komende periode en hoop samen met de kinderen en ouders een
fijne tijd tegemoet te gaan!

Stagiaires
Dit schooljaar zullen 6 studenten van de Friese Poort stage lopen op onze school. Zij volgen de
opleiding tot Onderwijsassistent en zijn 3 dagen op onze school. Er komen studenten pedagogisch
medewerker in de speelleergroep. De studenten hebben een eigen lokaal waar ze twee keer na
schooltijd les krijgen van docent Marja Kadijk. Het traject heet ‘Intensief Stage Traject’.
De onderwijsassistent ondersteunt de leerkracht in het basisonderwijs en is vraagbaak, hulp en
ondersteuner van de kinderen op school.
Er zijn 6 studenten verdeeld over de groepen in de school.
Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de stagedagen voor de studenten.
Van de Academie Primair Onderwijs (voorheen Pabo) komen 2 stagiaires. Ook hebben we dit jaar 2
LIO-ers (Leerkracht in opleiding). Zij gaan in de tweede helft van het schooljaar, 3 dagen zelfstandig
een groep draaien, onder begeleiding van de groepsleerkracht.
We hopen op een mooie samenwerking en leerzaam schooljaar!

Naschoolse activiteiten
Vanaf de herfstvakantie kunnen de kinderen naschoolse activiteiten doen. We willen een breed
aanbod aanbieden, zodat kinderen de mogelijkheid hebben om hun interesses en talenten te
ontdekken. Aan alle leeftijdsgroepen worden in de periodes tussen de vakanties lessen gegeven op
verschillende gebieden. Zodra alle activiteiten bekend zijn, sturen we de informatie en kunt u uw
kind inschrijven.

Gezonde school
De wens van ouders en leerkrachten is om bewuster om te gaan met gezond eten. Over de volgende
punten is steeds uitgebreid gesproken en we willen de medewerking van alle ouders vragen voor het
volgende:
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* Wilt u het drinken voor de pauze en bij de lunch in een beker te doen en uw kind(eren) geen pakjes
mee geven? Het afval nemen de kinderen mee en gooien het thuis weg.
* Als kinderen trakteren, mogen ze hun eigen groep en de eigen leerkracht trakteren.
* De traktaties van kinderen en leerkrachten dienen gezond te zijn.
* Mocht u besluiten om te trakteren op zoetigheid, dan krijgen de kinderen de traktatie om twee uur
mee naar huis.
* Uitzonderingen zijn de traktaties van de Ouderraad bij het Sinterklaasfeest, Kerst en Pasen.
In het komende schooljaar zullen we aandacht blijven schenken aan gezonde voeding.

Ouderbetrokkenheid: Inloop en omgekeerde 10-minutengesprekken
Dit schooljaar organiseren we een inloop voor ouders. De kinderen laten hun ouders het lokaal en
hun werk zien. De inloop is op 18 september van 19.00 – 20.00 uur.
In de ‘omgekeerde 10-minuten gesprekken’ vertellen de ouders over hun kinderen. Waar liggen hun
interesses, wat zijn hun talenten, wat zijn hun sterke punten? In de periode van 9 t/m 20 september
Via Parro wordt u uitgenodigd om uzelf in te plannen. De leerkrachten zetten Parro open maandag 2
september om 15.00 uur.
We vinden de samenwerking met ouders heel belangrijk. Samen willen we het beste voor de
kinderen van onze school!

Parkeren rondom school
In de herfst zal het waarschijnlijk regelmatig regenachtig zijn en een aantal ouders besluiten hun
kinderen met de auto naar school te brengen. 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.
Op de straat op de Idzerdastins zijn ‘Tût en derût’ stroken aangebracht. Deze zijn bedoeld om
kinderen ‘uit te zetten’ en niet om te parkeren. We merken dat ’s ochtends vroeg veel kinderen met
de auto gebracht worden en dat leidt tot zeer gevaarlijke situaties. Ook ’s middags bij het uitgaan van
de school is parkeren op de ‘Tût en derût’ niet toegestaan.
We willen ouders nogmaals oproepen om de ‘Tût en derût’ stroken te gebruiken waarvoor ze
bedoeld zijn! Binnenkort starten we een actie in samenwerking met ‘De Sprong’ om de veiligheid
rondom onze scholen te verhogen.

Belangrijke data:
9 september
10 september
18 september
9 t/m 20 september

Voor groep 1 en 2 een voorstelling door Tryater
Studiedag over begrijpend lezen en begrijpend luisteren.
Alle kinderen zijn vrij.
Inloopavond van 19.00 – 20.00 uur
Omgekeerde 10-minutengesprekken

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Linda Verhaag en Johan Spoelstra
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