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Agenda juni 2022 
 

Datum Activiteit Tijd 

4 t/m 8 juni Pinksterweekend + studiedag team – kinderen 
vrij  

 

Donderdag 9 juni Schoolreisjes groep 1 t/m 7  

Zondag 12 juni Eerste Communie viering 9.30 uur 

13 t/m 28 juni CITO-toetsen  

19 juni Vaderdag  

23 juni Voorstelling Vinea groep 6/7/8 20.00 – 22.30 uur 

24 juni Nieuwsbrief 11  



 

 

Voorwoord 
En zo zijn we al beland in juni…  
De afgelopen weken is er hard gewerkt en hebben er vele activiteiten plaatsgevonden. We houden u via 
Social Schools ook op de hoogte, maar willen via deze Nieuwsbrief anderen ook de gelegenheid bieden 
wat van deze leuke activiteiten mee te krijgen. Vandaar dat deze Nieuwsbrief gevuld is met verhaaltjes 
en vele foto’s.  
 
En zo komen we in het laatste deel van dit schooljaar. Naast dat de groepen 1 t/m 7 volgende week op 
schoolreisje gaan, moeten er in juni ook nog CITO-toetsen worden gemaakt in de groep 3 t/m 7. Groep 8 
is inmiddels druk aan het oefenen voor de musical. We zijn erg benieuwd naar het optreden! Over hoe 
en wat wordt u nog geïnformeerd.  
 
Voor nu wens ik ieder een heel fijn (lang) weekend toe. Op naar de laatste weken; we maken er een 
mooie periode van! 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
Beste ouders en leerlingen van de Sint Gregoriusschool, 
Hierbij wil ik jullie laten weten dat ik de Sint Gregoriusschool na dit schooljaar ga verlaten. Ik ga het 
nieuwe schooljaar starten als directeur op De Barte in Hemelum en De Fluessen in Oudega. Voor mij een 
prachtige nieuwe uitdaging, maar ik laat ook een school achter waar ik met veel plezier heb gewerkt. Ik 
wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking en wens iedereen al het goeds toe en wellicht tot ziens. 
 
Vriendelijke groeten, 
Andrea Buter 
 
Aanvullend op bovenstaande: 
Wij zijn op dit moment bezig met de formatie. In de volgende Nieuwsbrief informeren wij u hierover. 
 
Verdeling van groepen 2022 – 2023 
Komend schooljaar hebben we nog de mogelijkheid om in 5 groepen te werken. Op basis van de leer-
lingaantallen zal de verdeling van de groepen komend schooljaar er het zelfde uitzien als dit huidige 
schooljaar. Dat komt dus op de volgende verdeling neer: groep 1/2, 3/4, 5/6, 6/7 en 8. 
De kinderen van (de nieuwe) groep 6 zal gevraagd worden bij wie ze in de groep willen (3 namen) en 
daarvan zal ieder kind in ieder geval bij één van die drie in de groep komen. In de week van 20 juni 
wordt dit bekend gemaakt. U hoort nog van ons wanneer dit precies zal zijn. 
 



 
 

 

Kanjerupdate 
Wat doe je op het moment dat iemand zich even niet zo blij voelt? Ten eerste is het nog niet zo gemak-
kelijk om dat altijd te zien. Een masker is snel opgezet en weglachen, werkt vaak goed. Door de jaren 
heen is er onder andere tijdens de lessen kanjertraining het één en ander voorbij gekomen over dit on-
derwerp. Eigenlijk gaat het om een stukje menselijkheid, er zijn als iemand dat nodig heeft. 
 
Vorige week was groep 8 op kamp. Sommige kinderen logeren voor het eerst, anderen hebben dit al 
veel vaker gedaan. De meesten vinden het spannend. Hoe ga je hier zelf mee om en hoe wordt er door 
je klasgenoten mee om gegaan. Na afloop van het kamp was ik apetrots op mijn jongens en meiden. Op 
de Social Schools pagina van groep 8 schreef ik hierover het volgende. 
 
Ameland 
Het was lente, zomer en herfst op Ameland.  
Het kamp had alles in zich. 
 
Twee nachten niet in je eigen bed,  
maar op een kamer met onbekenden.  
Misschien wel nieuwe vrienden voor het leven. 
 
De vrienden, ouders en huisdieren aan de vaste wal moest je missen. Hoe voelt dat?  
Voor iedereen was dat anders en voor niemand verkeerd. 
 
Het was precies wat het moest zijn. Spannend voor de één, verschrikkelijk moeilijk voor de ander of 
gewoon één groot feest. Het is de ervaring, groei, bevestiging, welke je meeneemt naar de toekomst. 
 
Ik ben trots op iedereen en heb genoten. Trots op de stoere keuze als het niet ging, trots op hoe de één 
de ander er doorheen sleepte, trots op de feestende Blauhústers, de grappige, bijdehand en begripvol-
le... 
 
Verhalen worden thuis verteld, soms na een middagdutje. De één vertelt veel, de ander bijna niks... 
Je hebt een indruk gekregen door de foto's, de verhalen, maar wij hebben het echt beleefd. Niemand 
neemt ons deze ervaring meer af. 
 
Niet de herfst, niet de lente en zeker niet de zomer… 
 
Dit is Kanjertraining in de praktijk. Er gebeurt zoveel in deze paar dagen. Ik durf te zeggen dat groep 8 dit 
prima heeft opgepakt en opgepikt de afgelopen jaren. 
 

Eind- & Aansluitingstoets 
In april hebben de kinderen van groep 8 de Eindtoets van AMN gemaakt. Bij een aantal kinderen was de 
score hoger dan het advies en wordt er een herziening van het advies besproken met ouders. 
Fijn om u hierbij te kunnen mededelen dat wij de Inspectienorm voor onze school hebben behaald! 



 

 

Audit  
Op dinsdag 10 mei heeft er een audit plaatsgevonden op onze school. Het auditteam heeft ons op alle te  
beoordelen items een voldoende gegeven en daarnaast een goed. Daar zijn we blij mee; zo weten we 
dat we op de goede weg zitten! 
Tevens hebben we een drietal aanbevelingen gekregen waar wij mee aan de slag kunnen. Zowel het 
auditrapport als de aanbevelingen worden meegenomen in de MR-SAC vergadering en op de studiedag 
van het team. Daar hebben we het onder andere over de plannen en doelen voor komend schooljaar. 
 

Social Schools gesprekken 
In de vorige nieuwsbrief heeft een stukje gestaan over de verandering van persoonlijke berichten naar 
gesprekken. Inmiddels is dit veranderd in Social Schools, bij deze nog een oproep aan ouders (die dat 
nog niet gedaan hebben) om de app te updaten, want anders mis je misschien een berichtje.  
Na de update zie je een praatwolk icoontje staan, zoals hieronder. 
 

 
 

Sportdag 
Dinsdag 26 april hadden we onze jaarlijkse sportmiddag. Met de hele school waren we in beweging op 
het sportveld. We startten de middag met een warming-up, dansen op het lied van Kinderen voor Kin-
deren “Fit top 10”. Vervolgens gingen de groepen langs de verschillende onderdelen. De kinderen heb-
ben gesprint, ver gesprongen, een hindernisbaan afgelegd en nog veel meer. 
Het was een topmiddag en we zijn allemaal lekker in beweging geweest! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schoolfruit 
In de periode van oktober t/m april hebben we meegedaan aan het programma van EU-Schoolfruit. 
Iedere woensdag, donderdag en vrijdag kregen alle kinderen groente of fruit. Soms was het iets wat je 
niet zo vaak eet, zoals grapefruit. Andere keren was het een appel of wortel, iets meer toegankelijk. 
Alle moeders die de afgelopen tijd hebben geholpen om de groente of het fruit klaar te maken voor de 
kinderen, nogmaals reuze bedankt! 
 

Moestuin 
Onze school heeft weer een moestuin! Tijdens de themaweek zijn kinderen gestart met het voor zaaien 
en potjes. Deze zaadjes zijn uitgegroeid tot kleine plantjes en deze zijn laatst geplant in de moestuin. Nu 
leren we hoe we de plantjes kunnen laten groeien door ze regelmatig water te geven en het onkruid te 
verwijderen. Oftewel een fantastisch leerproces! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Schoolkamp groep 8 
Na twee jaar alleen op kamp te zijn geweest, moch-
ten we dit jaar eindelijk weer met 6 scholen naar 
Ameland. Traditioneel gaat onze groep 8 samen 
met de groepen 8 van de katholieke scholen uit 
Balk, Roodhuis, Woudsend, Makkum en Heeg op 
kamp. Vroeger heette dit de jeugdriedaagse en ging 
de pastoor ook mee, tegenwoordig gaan wij op 
kamp en blijft de pastoor thuis. Het unieke aan deze 
samenstelling is dat de leerlingen al toekomstige 
school- en klasgenoten tegenkomen. Vriendschaps-
banden die daar worden gelegd, duren soms tot ver 
na het middelbaar onderwijs. 
 
Ook al zit je maar een uurtje op de boot, voor je gevoel ben je in het buitenland en dus heel ver weg. 
Aangekomen op Ameland, wordt de bagage op een kar gezet en ingeruild voor een fiets. Het fietsen met 
een groep van 67 kinderen valt nog niet mee. De aankomst op de kampeerboerderij is best spannend. 
Daar krijg je namelijk te horen bij wie je op de kamer slaapt. Voor sommige kinderen is het één groot 
avontuur en duiken er volledig in en voor een ander is het best heel spannend allemaal. Soms wist je dit 
al van te voren en andere kinderen overvalt het.  
 
Ondanks dat je er maar twee nachtjes bent en één volledige dag, hebben we genoeg gedaan. 
Er is een excursie geweest naar natuurgebied ’t Oerd. Er is hierbij een meeuwenkolonie bezocht en  
op het strand zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd. Er was een sporttoernooi waar de liefhebbers 
een potje konden voetballen of volleyballen. Nadat er de tweede dag de gelegenheid was om een sou-
venir te kopen, hebben we 
dag twee afgesloten met een 
barbecue en een disco. Dat ze 
in Blauwhuis wel van een 
feestje houden, was hier goed 
te zien. Ook al duurde het 
feestje niet tot in de late uur-
tjes, toch was de vermoeid-
heid wel te zien in de ogen 
van de leerlingen en leer-
krachten.  
Na drie intensieve dagen op 
Ameland, was iedereen blij 
om weer op de boot naar het 
vasteland te stappen.  
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natuurfotografie – groep 5/6A 
Op vrijdag 20 mei kwamen er twee fotografen bij ons in de klas. We kregen een introductie over wat 
natuur is en hoe je dit kunt fotografen. 
‘Alles wat groeit, bloeit en waar de mens zich niet mee bemoeit’ – Dat is natuur! 
Vervolgens kregen alle kinderen een camera en gingen we op pad. We liepen richting Greonterp en hier 
fotografeerden we planten, insecten en nog veel meer. De kinderen zijn binnen een paar uur uitge-
groeid tot echte fotografen, want de resultaten zijn echt prachtig. 
Kijk hieronder maar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gymnastiek buiten 
Vanaf maandag 13 juni is de gymnastiekles van de kinderen van groep 3 t/m 8 in principe buiten op het 
sportveld. Dus dan moeten de buitengymkleren/schoenen mee op de gymlesdagen. Meester Pyt is van-
af die datum al met groep 8 in de zaal aan het oefenen voor de musical.  
 

Uitje groep 3/4 
Woensdag 1 juni zijn de kinderen van groep 3 en 4 in Wommels geweest: Thús by de greidefûgels  op de 
Skrok. Deze activiteit werd verzorgd door vrijwilligers van Natuurmonumenten.  We hebben gehoord, 
gevoeld en gezien waar de weidevogels zich het meeste thuis voelen. Er waren 3 buitenopdrachten waar 
de kinderen moesten speuren, spotten en determineren in de natuur en daarbij moesten ze alle zintui-
gen gebruiken. 
Ouders die mee zijn geweest bedankt voor het rijden en de hulp. 
 

Schoolreisjes groep 1 t/m 7 
Donderdag 9 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje. 



 
 

 

De kleuters gaan die dag naar de Kinderboerderij in Sneek met auto's. 
Groep 3 en 4 gaat naar de Hege Gerzen/Sybrandy's in Oudemirdum. Dat park bestaat uit een grote 
speeltuin met verschillende (pretpark)attracties. Er is ook een blotevoeten pad. De bus vertrekt om 9.15 
uur en is ongeveer om 14.45 uur weer terug. 
Groep 5,6 en 7 gaan naar Attractiepark Slagharen. Daar zijn wel meer dan 30 spannende attracties, 
shows en parades en bovendien een uniek straattheater. Deze bus vertrekt om 8.30 uur en is om onge-
veer 17.00 uur weer terug. Op beide schoolreisjes krijgen de kinderen een lunch van school: lekkere 
patatjes. 
We hebben er veel zin in! Gezellig een dag met elkaar op pad! 
 

Uitnodiging voor leerlingen uit groep 6, 7 en 8 
Donderdag 23 juni is de generale repetitie van Iepenloftspul Vinea Domini Sylkampen. 
Het bestuur wil de leerlingen van groep 6, 7 en 8 uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. Daarnaast zijn 
alle leerkrachten uitgenodigd. We vinden het een hele eer dat we uitgenodigd zijn! 
 
Leerlingen die willen komen kijken, kunnen zich opgeven bij dit agenda item in Social Schools (klik op 
RSVP). 
Ook vragen we dat leerlingen die komen gebracht en opgehaald worden door ouders, want het is be-
hoorlijk laat afgelopen.  
 
Locatie: Vinea Domini zeilkamp Blauhúster Puollen, De Ryp 3, 8658 LL Greonterp 
 
Aanvangstijd: 20.00 Eindtijd 22.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rijders gevraagd groep 6/7 
We gaan nog twee keer met groep 6/7 naar het Technolab, 10 juni en 1 juli. Voor beide keren zoeken we 
nog ouders die mee willen om te rijden en begeleiden. De data staan in de agenda op Social Schools, 
daar kun je door zitplaatsen aan te klikken aangeven dat je meegaat. Of je kunt het even doorgeven aan 
de leerkrachten van groep 6/7. 
10 juni Technolab Bouw - Bogerman Sneek - 11.30 tot 14.15 

1 juli Technolab CSI - Marnecollege Bolsward - 8.30 tot 11.30  
 

Bag2school – kledinginzameling St. Gregoriusschool  
We hebben weer een mooie opbrengst, iedereen hartstikke bedankt daarvoor! In overleg met de leer-
lingraad zal er een bestemming gezocht worden voor het geld.  

 
 

 
 


