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Nieuwsbrief

Vrijdag 16 november 2018
19-11
20-11
21-11
22-11
23-11

MR vergadering
10 min. gesprekken gr. 1,3 en 8
Overige groepen op verzoek
Schoolverpleegkundige gr. 7
Meester Sake jarig
10 min. gesprekken gr. 1,3 en 8
Overige groepen op verzoek
Schoolviering groep 5/6
11.30 uur
Weekend

05-12
06-12

Sinterklaasfeest

07-12
Weekend
10-12

Week van de gedichten

27-11
28-11

11-12

IZO (intern zorg overleg)

29-11
30-11

13-12
14-12

26-11

Schoolcommissie vergadering
Schoolverpleegkundige groep 7

03-12
04-12

12-12

Weekend

Weekend

Bijbelrooster week 48 t/m 02
In deze weken speelt tellen een belangrijke rol. De keizer wil zijn volk tellen, wij tellen de
dagen af voor kerst. In de verhalen gaat het over gewone mensen die voor God heel
belangrijk zijn: de priester Zacharias, Maria, de herders in het veld. Zij tellen mee in het
verhaal van God en de mensen. Het thema van deze weken is dan ook: Tel je mee?
Week 49
Week 50
Week 51
Week 02

Tel je mee?
Alles plus één
Ontelbaar
Wie wijst jou de weg?

Lucas 1: 5-56
Lucas 1: 57-80 en Micha 5: 1-4a
Lucas 2: 1-20
Matteüs 2: 1-23

Welkom op school
Sophie, Remmelt Jan, Anna en Rinse zijn bij ons in groep 1
gekomen. Wij wensen jullie heel veel plezier in groep 1 bij juf
Alie en juf Petra.

Ouderportaal MijnSchool
Als school vinden wij het belangrijk om op een duidelijke manier en eenvoudige manier met onze
ouders te communiceren. Tot nu toe informeerden we u via de nieuwsbrief, email, briefjes etc.
Hier komt binnenkort verandering in!
Vanaf 19 november starten wij met het ouderportaal MijnSchool. Via het ouderportaal zullen wij u
op de hoogte houden van al het schoolnieuws. Maandag 19 november ontvangt u van ons een brief,
een mail met activatielink en inloggegevens. Daarnaast ontvangt u van ons een handleiding met alle
informatie.

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint…
Op 5 december vieren wij het sinterklaasfeest op school. Ook dit jaar komt sinterklaas ons
met een bezoekje verblijden. Meer informatie ontvangt u z.s.m. van ons.
Vol verwachting klopt ons hart...

Personeel
Prachtig nieuws! Juf Leontien en haar man verwachten in april hun derde kindje. Wij wensen
juf Leontien een hele fijne zwangerschap toe!
Even voorstellen: pabo stagiaire Anika
Ik ben juf Anika, stagiaire van groep 2. Ik ben 17 jaar en woon in de
oude zuivelfabriek in Rinsumageest samen met mijn vader (Simon),
moeder (Renske) en broertje (Jorrit). Mijn favoriete bezigheden
zijn: skeeleren, hardlopen, knutselen, wandelen, nieuwe dingen
leren en met vrienden afspreken. Op dit moment zit ik in het eerste
jaar van de pabo op NHL/ Stenden in Leeuwarden. Naast school ben ik werkzaam in het
bedrijf van mijn ouders en ‘s avonds pas ik regelmatig op. Toen ik zes jaar was, wist ik al dat
ik juf wilde worden. Ik wil graag juf worden omdat ieder kind uniek is en een eigen aanpak
nodig heeft. Hiermee hoop ik veel kinderen te kunnen helpen zodat ze op hun eigen manier
kunnen leren en daardoor een mooie toekomst kunnen opbouwen. Inmiddels loop ik al een
aantal weken stage bij juf Greet, wat ik erg leuk en leerzaam vind. Hierdoor heb ik al veel
geleerd en weet ik dat ik nog veel meer zal leren op CBS de Welle in Burdaard.
Juf Anika

Juf Alie gaat naar Zambia
We doen het samen - we gaan samen aan het werk
we doen het samen - want samen zijn we sterk
we doen het samen - dan gaat het lekker snel
want wat je niet alleen kunt - kun je samen wel
Dit lied van Oké4Kids hebben we met elkaar gezongen op de Kerk-, School- en Gezinsdienst
met het thema: ‘Gewoon geven’. Onze kinderen hebben een schoenendoos kunnen vullen
voor kinderen in arme landen die deze spullen goed kunnen gebruiken.
In de afgelopen 5 jaar ben ik zelf bij meerdere ontwikkelingsprojecten in Afrika betrokken
geweest, onder andere via de organisatie World Servants. Deze projecten laten mij elke keer
weer inzien hoe we samen kunnen werken om de wereld een beetje mooier te
maken. Samen werken aan de verbetering van het onderwijs bijvoorbeeld. Daarom stap ik
op vrijdagavond 23 november in het vliegtuig naar Zambia, op 3 januari 2019 kom ik weer
terug.
Misschien weet u nog van het landbouwproject van de
kerstviering vorig jaar? Dit project en nog een heel aantal
andere projecten ga ik in Zambia bezoeken en aan
meewerken. Ondertussen hoop ik (zolang het internet het
toelaat) de kinderen van ‘De Welle’ op de hoogte te houden
door het sturen van foto’s en filmpjes.
Bij deze wens ik u en jullie allemaal alvast een hele fijne kerstvakantie en tot het nieuwe
jaar!
Afwezigheid juf Alie
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen neemt juf Alie van 24 november tot 3 januari verlof
om naar Zambia te kunnen gaan. Een prachtig initiatief waar wij als school helemaal achter
staan. Dit betekent wel dat zij in deze periode niet beschikbaar is om les te geven in groep 1
en 3. Om Alie de mogelijkheid te geven om deze reis te maken hebben wij de vervanging
binnen eigen team opgelost.
De bezetting ziet er als volgt uit:
groep 1:
maandag juf Monique, dinsdag t/m vrijdag juf Petra (met uitzondering van 26-11, dan staat
juf Monique voor de groep)
groep 3:
van maandag t/m vrijdag juf Bonnie
Wij wensen juf Alie heel veel plezier en succes met deze bijzonder reis!

Bibliotheek groep 1 en 2
De afgelopen weken hebben we geprobeerd om naar de bibliotheek te gaan in de oneven
weken. Omdat we merken dat de boeken regelmatig vergeten worden, lijkt het ons handiger
om elke maandag naar de bibliotheek te gaan. U mag de boeken voor groep 1 en 2 vanaf nu
dus meegeven op elke maandag!

Week van de mediawijsheid 2018
‘HEB JIJ HET ONDER DE DUIM?’

Onze duim is in tijden niet zo machtig geweest. Met een click, scroll of swipe verschaft ‘ie
ons toegang tot een wereld aan informatie en mogelijkheden. Maar de ene duim is de
andere niet, en lang niet iedereen is er even handig mee. Dat is een groeiend probleem.
Want of het nu gaat om het doen van je bankzaken, het zoeken of delen van informatie, het
vinden van een baan of het regelen van je privacy instellingen: het wordt steeds belangrijker
om een bepaalde mate van mediawijsheid in de vingers te hebben.
Tijdens de komende Week van de Mediawijsheid (16 t/m 23 november 2018) richten we ons
op iedereen die wel een helpende hand kan gebruiken. We onderzoeken waaraan je
vandaag de dag moet voldoen om jezelf ‘mediawijs’ te noemen en stellen jong en oud de
vraag: ‘Heb jij het onder de duim?’

Kinderpostzegels
Geweldig nieuws! Onze school deed dit jaar voor de vijfentwintigste keer mee aan de
Kinderpostzegelactie en dat wordt beloond met een schoolreis naar Duinrell!
Via een oorkonde kreeg groep 8 te horen dat ze op 10 april 2019 een schoolreis naar
Duinrell gewonnen hebben!!!
Buiten het feit dat wij voor de vijfentwintigste keer mee doen is groep 8 één van de groepen
met een hoog gemiddelde opbrengst per leerling. Mede daarom heeft de actie
kinderpostzegels besloten dat groep 8 een schoolreisje verdiend!
In totaal heeft groep 7/8 een bedrag van 4263 euro opgehaald. Super dat de leerlingen zo
hun best hebben gedaan tijdens de actie. Door hun inzet kunnen er veel kinderen geholpen
worden aan een goed thuis.
Begin februari ontvangen wij meer informatie over de schoolreis. Wij hebben er zin in.

KSG dienst 11 november
Afgelopen zondag vierden we de KSG dienst in de Tjerke oan’e Ie.
Met het thema: “Gewoon geven”.
Het was een mooie dienst met leuke liedjes en toneel.
De mantel van Sint Maarten speelde hierbij een grote rol.

In het kader van de Actie Schoenendoos stonden er maar liefst
68 schoenendozen voor in de kerk.
Klaar voor vertrek naar die ander, elders op deze wereld.
Heel hartelijk dank jongens en meisjes voor jullie inzet
en dat je aan die ander dacht die er zo veel plezier van kan hebben.
Namens het gehele team, ds. Bert Timmer en Grietje Allema (SJB):
Bedankt voor jullie komst!

Nationaal schoolontbijt
Vrijdag 9 november was er op onze school het Nationaal Schoolontbijt met als thema een
feestje voor iedereen. Het nationaal schoolontbijt is een ontbijtfeestje voor alle kinderen
met voor elk wat wils. Iedereen hoort erbij! Alle kinderen hebben heerlijk genoten van een
lekker ontbijt. Wij willen ‘t Bakkerswinkeltje bedanken voor de goede zorgen en het lekkere
brood!

Oproep schoolcommissie
Wie komt de Schoolcommissie versterken?
De schoolcommissie is opzoek naar een nieuwe penningmeester.
Het penningmeesterschap is een uitdagende taak binnen de schoolcommissie.
Wij willen graag iedereen die interesse heeft uitnodigen om te reageren. Voor opgave, meer
informatie of vragen over deze taak kunt u contact opnemen met Hilda Terpstra (voorzitter
schoolcommissie) emailadres: e.terpstra811@upcmail.nl

Verzoek
Voor een creatieve activiteit zijn wij op zoek naar keramische tegels. Heeft u thuis nog wat
liggen (denk aan badkamer/keuken tegels van 5 á 6 mm dik) dan willen wij deze graag
gebruiken. Wilt u de tegels zo snel mogelijk meegeven aan uw zoon/dochter, we verzamelen
de tegels in de middenruimte. Iedere tegel is welkom.
Namens de kinderen, alvast bedankt!

Belevingskerk Burdaard
Belevingskerk Burdaard organiseert op maandag 24 december een kerstkuier door
Burdaard om 19:30 uur.
Een korte route (+/- 1,5 km), waarbij uitgebeeld wordt hoe Jozef en de zwangere Maria in
Bethlehem opzoek zijn naar een slaapplaats. Beleef het samen met hen!
Verzamelplaats: Tjerke oan e Ie
Wanneer: maandag 24 december2018
Tijd: 19:30 uur
Voor wie: iedereen

