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Agenda oktober 2022 
 

Datum Activiteit Tijd 

Woensdag 5 oktober Feestelijke afscheidsdag juf Annemieke  

Woensdag 5 oktober Hand schudden/dag zeggen juf Annemieke 12.00 uur 

10 t/m 14 oktober Themaweek GiGaGroen  

Maandag 10 oktober Opening Themaweek Gi-Ga-Groen 8.25 uur 

17 t/m 21 oktober Herfstvakantie  

Woensdag 26 oktober Luizencontrole  

Vrijdag 4 november Nieuwsbrief 3  

 
 
 



 

 

Voorwoord 
We hebben er alweer 5 schoolweken opzitten. Weken waarin er – naast het ‘gewone’ werken en leren’ 
– ook weer allerlei andere activiteiten hebben plaatsgevonden. Gelukkig kunnen we u goed op de hoog-
te houden via Social Schools, maar ook via de Nieuwsbrief, Facebook en de website delen we graag wat 
van deze activiteiten. In deze Nieuwsbrief leest u hier dan ook over.  
En daarnaast alvast de uitnodiging om bij de opening van de themaweek Gi-Ga-Groen te zijn die in de 
week voor de Herfstvakantie plaatsvindt. 
 
Werkzaamheden in school 
In de Herfstvakantie komen er in 3 lokalen en op het leerplein nieuwe vloeren. Ook de inloopmatten 
worden vervangen. Naast het schilderwerk dat in de Zomervakantie in alle lokalen is gebeurd, ziet het er 
straks helemaal fris uit! Ook qua meubilair zal er het één en ander worden vernieuwd dit schooljaar, 
maar daarover later meer. 
 
Afscheid 
Komende week zal in het teken staan van afscheid: juf Annemieke gaat met pensioen! Na een lange 
loopbaan waarvan ze de laatste 10 jaar op de St. Gregoriusschool heeft ingevuld, stopt juf Annemieke 
met werken. 
We nemen woensdag 5 oktober met de hele school op feestelijke wijze afscheid van juf Annemieke.  
Hoe en wat verklappen we natuurlijk niet precies, maar we gaan ’s ochtends in ieder geval met de hele 
school kijken naar een voorstelling. 
 
Uitnodiging 
Vanaf 12.00 uur bent u van harte welkom om juf Annemieke de hand te schudden en gedag te zeggen. 
Dit vindt plaats in haar ‘eigen’ domein: het kleuterlokaal. Loop dus vooral even binnen!  
 
Ondertussen is het een lange Nieuwbrief geworden, maar dat komt mede door de mooie ondersteu-
nende foto’s. Lees hem dus vooral helemaal door! 
 
Hartelijke groet, 
 
Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
40-jarig jubileum juf Tineke 
Zoals hierboven al genoemd, nemen we komende week afscheid van juf Annemieke, die met pensioen 
gaat. Maar woensdag vieren we ook het jubileum van juf Tineke die midden in de coronatijd 40 jaar in 
het onderwijs zat. De planning was toen om dit met de kinderen te vieren middels een voorstelling. Dat 
was de wens van Tineke, maar dit kon helaas allemaal niet doorgaan. Hoe mooi is het om nu het 40-jarig 
jubileum van juf Tineke samen met het afscheid van juf Annemieke te kunnen vieren!  
 
 



 
 

 

Even voorstellen… 
Voor de AMV-lessen in groep 4 en 5 hebben we een nieuwe muziekdocent: Jeanette Valkema. Hieron-
der vertelt ze kort iets over zichzelf. We wensen Jeanette – samen met de kinderen – een fijne muziek-
tijd toe! 
 
Jeanette valkema (’71, Oosthem) groeide op in een huis vol muziek 
en volgde muzieklessen aan de toenmalige Muziek-en Dansschool 
voor Sneek e.o. Ze studeerde dwarsfluit bij Marieke Schneemann aan 
het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Ondertussen woont ze 
alweer een hele tijd in Oudega SWF, het dorp waar ze opgroeide. 
Jeanette is docente fluit, vakleerkracht muziek en docente AMV bij 
het Kunstencentrum Atrium in Sneek. 
 
In 2001 werd ze gevraagd om het jeugdorkest van de plaatselijke 
fanfare EMM te dirigeren; een afslag naar een onbekende weg die 
haar veel plezier en uitdaging bracht! 
Deze nieuwe weg bracht haar bij de fanfares Eensgezindheid Tjerk-
werd, Melodia Wijckel, Nij Libben Koudum en sinds deze maand ook 
de Stedelijke Harmonie Dockum. Daarnaast dirigeert ze nog twee 
jeugdorkesten. 
 
In haar woonplaats geeft ze graag haar muzikale inbreng aan leuke culturele projecten. 
Variatie, op verschillende manieren bezig zijn met muziek, contact met leuke mensen, dat zijn de dingen 
die haar leven veel ‘fleur’ geven en wat ze graag doet. 
Een leven vol muziek, met leuke mensen om je heen .. wie wil dat nou niet?! 
 

Kanjerupdate groep 3 en 4 
Wij zijn begonnen met het lezen uit het Kanjerboek ‘Max en de vogel’.  
De zeearend wil erbij horen. Hij voelt zich alleen. Er is nergens een dergelijke vogel als hij. Hij probeert 
aansluiting te zoeken bij de mussen. Maar die wijzen hem keer op keer af. Hoe hij ook doet, wat hij ook 
probeert, hoe hij zich aanpast….geaccepteerd wordt hij niet. 
Het gaat over het thema eenzaamheid, gevoelens. Maar ook dat je je zelf mag zijn. Deze zeearend had 
alles aan zichzelf veranderd, zodat hij er net zo uitzag als de musjes. Maar dat bleek niet de oplossing. 
Daar hebben we het met elkaar over gehad. Ieder mens is uniek en je mag jezelf zijn, je hoeft er niet zo 
uit te zien als een ander. Probeer ook blij te zijn met jezelf.  
We hebben elkaar complimenten gegeven en zagen dat iedereen wel iets kon en dat het juist leuk is dat  
iedereen anders is. 
  
Maar er kwam nog een ander thema naar voren in het verhaal: jij wilt niet met mij spelen, dus jij pest 
mij! (mag ik wel zeggen: ik wil niet met je spelen?) Dat bleek een lastige. We proberen natuurlijk alles 
zoveel mogelijk met elkaar te doen en iedereen erbij te betrekken. Stel je voor dat je zelf de vogel zou 
zijn die niet mee mag doen, dat zou je ook niet leuk vinden.  



 

 

De Kanjertraining heeft de opvatting dat een school kinderen niet kan verplichten om vriendschap te 
sluiten met een andere klasgenoot. Hoe sneu het dan ook is voor het eenzame kind. Wel kan een leer-
kracht de voorwaarden die leiden tot vriendschap vergroten. De Kanjertraining richt zich op die voor-
waarden, zoals kijk elkaar aan, sta rechtop, spreek duidelijk, denk goed over jezelf en over een ander, 
toon belangstelling. We verplichten kinderen echter wel tot samenwerken. Dat is één van de kanjerre-
gels: we helpen elkaar (we werken samen).  
 

 
 

 
 

Doorlopende planning oudergesprekken  
Vorig schooljaar hebben jullie al kunnen lezen over een nieuwe opzet voor de gesprekkencyclus. We 
willen graag werken met een doorlopende gespreksplanning in Social Schools. Dit geeft ouders de gele-
genheid om zelf een gesprek te plannen op het moment dat er behoefte aan is.  
In groep 5/6 en 6/7 is dit vorig schooljaar een periode uitgeprobeerd en zowel door ouders als door 
leerkrachten is het erg goed bevallen. Deze nieuwe opzet krijgt vanaf dit schooljaar een vaste plek in 
onze organisatie. In de bijlage leest u hier meer over. 
  



 
 

 

Bezoek Lida Dijkstra aan groep 3 t/m 7 
Vrijdagochtend 9 september bracht Lida Dijkstra, Berneboeke ambassadeur, een bezoek aan onze 
school. Lida Dijkstra schrijft kinderboeken in het Fries en het Nederlands en vertaalt haar eigen boeken 
van de ene naar de andere taal. Naast prentenboeken en boeken voor beginnende lezers schrijft ze ook 
voor oudere jeugd. Bij die boeken laat ze zich graag inspireren door (kunst) geschiedenis, haar vroegere 
vakgebied. Haar veelvuldig, bekroonde werk wordt gekenmerkt door veel fantasie en humor. 
 
Lida Dijkstra begon haar bezoek bij groep 3/4. Op een tafeltje had ze allerlei boeken uitgestald. Ze liet 
een prentenboek zien dat in heel veel talen was vertaald: in het Duits, Engels, Frans, Spaans en zelfs in 
het Chinees. Ze las een prentenboek voor en liet daarbij de prachtige tekeningen zien. Vervolgens ging 
ze met de kinderen aan de gang en samen maakten ze een prachtig verhaal over een draakje wat achter 
in de klas zat. Ze liet de kinderen bedenken wat ze met dit draakje gingen doen. Uiteindelijk hebben ze 
met zijn allen het draakje gevangen en naar de 
kerktoren gebracht en daar hebben ze het 
draakje weer vrijgelaten. Het draakje kon veran-
deren in verschillende kleuren en uiteindelijk 
werd het draakje onzichtbaar. 
Ook was er in de groepen de gelegenheid om 
vragen te stellen aan Lida.  
We kregen een lêskoffer aangeboden met 10 
Fryske kinderboeken voor alle leeftijden. Het 
zijn bijzondere boeken, die goed te gebruiken 
zijn in alle groepen. Er zitten prachtige prenten-
boeken bij en ook mooie boeken die de kin-
deren zelf kunnen lezen. We hebben genoten 
van het bezoek van Lida Dijkstra! 
 

Moestuin  
Van de tomatenoogst is door groep 5/6A een 
heerlijke tomatensoep gemaakt. Alle leerlingen 
hadden een eigen taakje. De groepen 5 t/m 8 
hebben dit kunnen proeven afgelopen vrijdag. Het 
was smullen! 
Daarnaast is de winterprei geplant door de kin-
deren. We hopen over een paar weken/maanden 
de prei te kunnen oogsten en hier weer een lekke-
re maaltijd van te maken.  
 



 

 

 

 
 

Breinologie – groep 5/6A 
Deze eerste weken van het schooljaar werkt groep 5/6A 
aan breinologie. Oftewel, we ontdekken hoe ons brein 
werkt en hoe we leren. Zo ontdekten we: 

- De snelheid van verbindingen in het brein 431 
km/h is. 

- Het brein regelt dromen. 
- De eerste tien jaar je brein erg snel groeit. Denk 

aan alles wat je leert; lopen, praten, zitten, lezen, 
etc.  

- Je brein is een soort spier die rekt en strekt, door-
dat er verbindingen worden gemaakt. 



 
 

 

- Dat wij breinkunstenaars zijn, door fouten te maken en nieuwe dingen te durven leren.  
 
De kinderen krijgen uitdagingen, leren trucjes en ontdekken hoe het brein dingen kan onthouden aan de 
hand van verbindingen maken. Dit leren we door oefeningen, spellen en opdrachten te doen. Eén van 
die opdrachten was het kleien van een brein, waarbij de kinderen konden laten zien dat ze letterlijk 

breinkunstenaars zijn      … 

 

Dassenpad groep 3 en 4 
Dinsdag 4 oktober (dierendag) gaan de kinderen van groep 3 en 4 naar het Dassenpad.  
We vertrekken die dag om 12.00 uur naar het bos Elfbergen bij Oudemirdum en zullen om ongeveer 
14.30 uur weer bij school zijn. We zoeken nog ouders die willen rijden! Het is verstandig dat de kinderen 
die dag kleding aan hebben die vies mag worden en die makkelijk zit. Bij regen zijn een regenjas en laar-
zen nodig.  
Het Dassenpad is een pad door het bos waar 8 houten beelden staan. Bij ieder beeld hoort een op-
dracht. Met behulp van een opdrachtenboekje voeren de kinderen de opdrachtjes uit. We gaan in 
groepjes met een ouder/juf. Zo leren ze spelenderwijs hoe een das leeft, wat hij eet, hoe hij loopt, waar 
hij woont en nog veel meer. 
Het advies is om de kinderen ’s avonds thuis nog te controleren op teken. We hopen op mooi weer. 
 

Themaweek 
In de week van 10 t/m 15 oktober hebben we onze eerste themaweek. Deze the-
maweek is gekoppeld aan de Kinderboekenweek en heeft daardoor het thema ‘Gi-
Ga Groen’. Maandag 10 oktober hebben we een gezamenlijke opening (hopelijk) 
op het schoolplein bij de kleuteringang. Jullie zijn van harte welkom om rond 8.25 
de themaweek met ons te openen!  
 
 

Schoolwise 
Voor onze schoolbibliotheek gebruiken wij het programma “Schoolwise". Behalve dat de leerlingen zo 
handig boeken kunnen lenen m.b.v. de vrijwilligers, is er nog veel meer mee te doen voor de kinderen. 
Ieder kind heeft zijn eigen inlog voor thuis. Binnenkort is het programma helemaal bijgewerkt en 
hebben alle kinderen weer een eigen inlog. 
Wat is er zoal te beleven op Schoolwise? Neem vooral eerst eens samen met uw kind een kijkje: 

 Geschikt voor alle leeftijden, dus ook voor de kleuters. 

 Jeugdbieb nieuwtjes 

 Als je een leuk boek zoekt: “Kijk in de Kast” 

 De Weetjesmachine: fragmenten van Schooltv, Weekjouraal, Klokhuis. 

 De jeugdbiebkalender met knutselideeën, allerlei bouwplaten, kunstopdrachten, kleurplaten. 

 Tips voor dagjes uit met het gezin. 

 Veel materiaal om werkstukken en spreekbeurten te maken. 
     



 

 

Schoolschaatsen - rijders gevraagd 
De groepen 5 t/m 8 gaan schaatsen op Thialf. U kunt zich in de agenda op Social Schools hiervoor al op-
geven als rijder. De data zijn: 21 december, 11 januari, 18 januari en 25 januari. Alvast bedankt! 
 

Bag2school – kledinginzameling St. Gregoriusschool  
24 t/m 28 oktober 
Wij willen u graag informeren over onze aankomende in-
zamelingsactie. Wij hebben via de organisatie Bag2School 
Nederland een kleding inzamelingsactie opgezet om extra 
geld in te zamelen voor onze school. Het geld zal gebruikt 
worden voor de kinderen.  
 

Kom in actie! 

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt 
zetten voor onze actie door een (vuilnis) zak te vullen met 
de oude nog bruikbare kleding/textiel. Dit zijn bijvoorbeeld 
schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en 
dekens.  
Kijk op de website van Bag2School www.bag2school.nl voor meer informatie over de actie.  
 

 
De zakken worden verzameld in de hal 
van de Singel, bij het in en uitgaan van de 
school is er gelegenheid om hier de zak-
ken neer te leggen. Let u er a.u.b. dat de 
zak goed dicht zit. Heeft u vragen of hulp 
nodig, dan kunt u ons altijd bellen 
0515579262. 
 
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij 
deze inzameling.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

http://www.bag2school.nl/

