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AGENDA 
Vrij 30 augustus Kinderen mogen verkleed naar school 

Vrij 23 september  OMR 19.30 – 21.00 

Woe 25 september Aftrap kinderpostzegels 

Woe 2 oktober Start Kinderboekenweek REIS MEE! 

Vrij 4 oktober Voorstelling kunstkade: “Rondje Hondje” 10.30 t/m 11.15 gr  1/2 

Vrij 4 oktober t/m 8 november Schoolschaatsen van 11.00 t/m 11.45 gr 5 t/m 8 

 
Noteer deze data alvast in uw agenda! 
 

Welkom 
Allereerst willen wij Simke verwelkomen, nog een paar weken en dan wordt ze vier. Tot die tijd draait  
ze al een paar ochtenden in de week mee met onze kleuters.  
Daarnaast is Tineke Steegstra gestart als onze intern begeleider, ze heeft een aantal jaar geleden Sietske 
Okkema vervangen en kent hierdoor onze school, de kinderen en de meeste collega’s al.  
 

Klasbord 
Wij werken graag met klasbord. Het is voor ons makkelijk om op korte termijn nog even wat te regelen, 
jullie te informeren en om af en toe wat foto’s met jullie te delen. Volgens onze gegevens heeft nog niet 
iedereen een account, willen jullie hierom denken?  
Overigens hoef je niet een app te downloaden, je kunt ook via internet inloggen. Via de app krijg je 
alleen wel meldingen als wij een bericht plaatsen. Onze schoolcode is: YPB-V8C.   
 

Tablets en oordopjes 
De afgelopen jaren hebben wij gemerkt dat sommige leerlingen niet altijd netjes omspringen met de 
school tablets. Omdat de kosten voor het vervangen van deze tablets erg hoog zijn, willen wij hier extra 
op attenderen. Ook krijgen de kinderen deze week of volgende week een nieuw setje oordopjes, als 
deze stuk gaan door onzorgvuldig handelen vervangt school de oordopjes niet. De verantwoordelijkheid 
hiervoor ligt bij de kinderen zelf.  
 

Activiteitenlijst 
Als school zijn wij erg afhankelijk van jullie hulp en bijdrage. Ook dit jaar hebben wij jullie hulp hard 
nodig. Om deze extra last wat te verlichten willen wij dit jaar starten met 2 schoolouders. De 
schoolouders inventariseren de hulp en regelen vervoer als dit nodig is. Op aandringen van veel ouders 
wordt er ook een minimum van twee keer rijden ingesteld per schooljaar per gezin. Dat hoeven niet 
perse de ouders te doen, grootouders/ buren/ tantes of ooms mogen ook ingezet worden. Op deze 
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manier verdelen wij de last die op een kleinere school hoger ligt en zorgen er ook voor dat de AC ouders 
wat extra regelhulp krijgen.  
Nu rest alleen nog de vraag, wie heeft organisatietalent en wil deze taak op zich nemen?  
Wij horen het graag! 
 
Een overzicht van de activiteiten voor het komende jaar zijn: 

- Begeleiding bij schaatsen, schoolkaatsen, schoolvoetbal, sportdag, spelletjes, laatste schooldag; 
- Hulp bij vieringen: sinterklaas, kerst, pasen; 
- Klusjes in en om de school: schoonmaak, schoolplein; 
- Vervoer; 
- Creatief circuit verzorgen (bijvoorbeeld enkele technieklessen op vier vrijdagmiddagen); 

- Luizencontrole. 

 

Rooster leerkrachten 
Op de prikborden hangt dit schema ook, maar voor het gemak hieronder een overzicht van wie, 

wanneer aanwezig is op school. De uren van Tineke zijn hierin niet opgenomen omdat haar werktijden 

wekelijks wisselen vanwege haar werkzaamheden op verschillende scholen.  

Groep 1 t/m 4     

Maandag Sandra Jeltsje 8.45 tot 14.00 

Dinsdag Sandra  

Woensdag Sandra Jeltsje 8.15 tot 13.15 

Donderdag Symentsje Jeltsje 8.45 tot 14.00 

Vrijdag Symentsje Jeltsje 8.15 tot 13.15 

 

Groep 5 t/m 8 

Maandag Marije Tamara 8.45 tot 14.00 

Dinsdag Marije  

Woensdag Inge Tamara 8.45 tot 13.45 

Donderdag Inge Tamara 8.45 tot 14.00 

Vrijdag Inge Tamara 8.45 tot 13.45 

 

Locatiecoördinator is aanwezig op donderdag. 
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