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Agenda

SEPTEMBER

3
3
18
26

Start van het schooljaar
Start Gouden Weken
Info avond voor ouders 19.00u
Kinderpostzegels groepen 6,7 en 8 vanaf 12u.

OKTOBER

3 t/m 12
8 t/m 12
22 t/m 28
29

Thema Kinderboekenweek ‘Kom Erbij
Week van de startgesprekken
Herfstvakantie
Thema Tijdmachine

Gouden weken
De eerste schoolweken staan in het teken van ‘de gouden weken’. De gouden weken zijn gericht op het wennen in
de nieuwe klas. We zullen door middel van allerlei verschillende werkvormen elkaar (opnieuw) leren kennen,
routines inbouwen en afspraken maken voor het nieuwe schooljaar. Op Klasbord en Facebook zult u al wat foto’s
voorbij zien komen!

Pauze
In het kader van de Gezonde school en het bewegend leren hebben we er dit schooljaar voor gekozen dat we drie
keer op een dag de kinderen buiten of in de klas bewegen. Dit betekent in de praktijk dat de kinderen ’s morgens en
tussen de middag een kwartier buiten vrij spelen op het plein. Daarnaast gaan zij ook een kwartier met de eigen
groep bewegen in het kader van het bewegend leren.

Informatieavond a.s. dinsdag 17 september
Komende dinsdag 17 september staat er een informatieavond op het programma. Afgelopen jaar kon u zelf bepalen
op welk tijdstip u kon binnenlopen, dit jaar verwachten we u om 19.00u. We openen met een algemeen welkom
door onze directeur. Vervolgens kunt u in de klas van uw kind(eren) een kijkje nemen. In alle klassen wordt u
geïnformeerd over wat uw kind(eren) komend schooljaar in de klas gaat doen.
In de groepen 3 en 8 zijn twee vaste momenten waarop een presentatie gehouden wordt. De leerkrachten van
groep 3 en 8 lichten graag het komende jaar toe, omdat de werkwijze anders is dan u in de voorgaande jaren
gewend was. In groep 3 over het leren lezen en rekenen en in groep 8 over het voortgezet onderwijs. Daarnaast is
onze ouderraad aanwezig om u in te kunnen lichten over hun werkzaamheden en het financiële plaatje.
Het programma ziet er als volgt uit:
19.00u
19.20u
19.50u
20.30u
Graag tot dan!

Algemene opening - Welkom door onze directeur Mirjam Holwerda
1e ronde groep 3 en groep 8
2e ronde groep 3 en groep 8
Van 19.20u tot 20.30u kunt u (óók) langs de overige groepen.
einde
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Bibliotheek op school
Onze bibliotheek is weer gevuld met nieuwe boeken om te lenen! Elke maandag
staan onze biebmoeders; Lucie & Mirella weer klaar om de kinderen te voorzien
van nieuwe boeken. Dit kan tussen 14.15u en 15.45u. Kom je ook?

Luizencontrole
Iedere donderdag na de schoolvakanties wordt er gecontroleerd op luizen. Na de
zomervakantie is iedereen weer gecheckt en zijn we weer luizenvrij! We
blijven toch herhaaldelijk controleren en hebben daarbij uw hulp nodig!
Wie komt onze luizenteam versterken? Opgeven kan via meerpaal@gearhing.net .

Even voorstellen…
Komend schooljaar hebben wij nog een paar nieuwe gezichten in onze school, zij stellen zich graag even aan u voor!
Beste ouders/ verzorgers, Mijn naam is Thijs van der Veen, ik ben 54 jaar. Samen met mijn
vrouw wonen wij sinds april 2018 in Terwispel. Daar hebben wij een nieuwe woning laten
bouwen en hebben zelf de schuur erbij gebouwd. Onze zonen zijn inmiddels alle drie
uitwonend. Naast mijn werk heb ik veel hobby ‘s. Ik tuinier en bouw graag. Wij wandelen veel
met onze honden. Ik zing bij een koor en speel af en toe toneel. Ik maak regelmatig een rit op
mijn motor. Dit combineer ik bij mooi weer soms met mijn werk door op de motor te forenzen.
Met ingang van september ben ik terug in Lemmer als manager bedrijfsvoering. Van 2012 tot
zomer 2016 heb ik ook in OT gewerkt in deze functie, wellicht dat u mij daar nog van kent.. Ik
heb een rol gehad in de aanloop naar het mooie nieuwe schoolgebouw. In hou mij bezig met rand voorwaardelijke
zaken van het onderwijs aan uw kinderen zoals financiën en gebouwbeheer. Mijn contacten met ouders zijn veelal
de ouders die de school vertegenwoordigen in ouderraad of medezeggenschapsraad. Ik werk twee dagen in de week
in Lemmer op de maandag en de woensdag. Met vriendelijke groeten,
Graag wil ik mij aan u voorstellen; Mijn naam is Marieke Lip. ik ben 32 jaar oud en woon samen
met mijn man Bart en ons zoontje Joris in Lemmer. Sinds vorig jaar 2017 heb ik de keus
gemaakt om mij te laten omscholen tot onderwijsassistent. Ik heb hiervoor 8 jaar in de
toerisme branche gewerkt en vond het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ben komend
schooljaar ( 2018-2019) te vinden op de Meerpaal op woensdag en donderdag, als
onderwijsassistent in groep 6 bij meester Kevin. Wellicht treffen we elkaar in de wandelgangen
of bij uw kind in de klas!
Mijn naam is Ryanne Boonstra, ik ben zeventien jaar oud en kom uit Lemmer. Ik doe de
opleiding onderwijsassistent op het Friesland college in Heerenveen. Dit jaar ben ik begonnen
aan mijn tweede jaar van de opleiding en kom ik stage lopen in groep 8 bij juf Mirthe. Ik loop het
hele schooljaar stage op maandag en dinsdag.

Ik ben Lotte Bosma-van Vulpen en loop dit schooljaar stage in groep 4 op deze school. Elke
maandag zal ik aanwezig zijn. Zelf heb ik 2 jongens van 6 en 8 jaar oud, getrouwd en wij wonen
in Lemmer. Momenteel volg ik de PABO in Leeuwarden en ik hoop over ongeveer een jaar af te
studeren. Ik heb inmiddels 2 dagen stage achter de rug en wat me opvalt aan deze school is dat
deze heel licht is, open en een heel fijn plein heeft om lekker te spelen. Ik heb er zin in om deze
periode les te gaan geven en meer van jullie kinderen te leren! Groet Lotte
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