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Agenda juli/augustus 2022 
 

Datum Activiteit Tijd 

18 juli t/m 26 augustus Zomervakantie  

Maandag 29 augustus Eerste schooldag  

 

Voorwoord 
En daar was het einde van het schooljaar dan echt… 
Wat is er dit schooljaar weer veel gebeurd en gedaan! Een jaar met weer van alles erin: een lastige start 
met coronaperikelen, daarna een rustige periode waarin we gewoon les konden geven met volle klassen 
en er weer activiteiten plaats konden vinden. Gelukkig kon Sinterklaas nog net fijn worden gevierd zoals 
we dat hier willen doen, want vervolgens werd het een vervroegde kerstvakantie en daarna een onrus-
tige tijd qua coronagedoe en afwezigheid van kinderen…  
 



 

 

Gelukkig werd alles weer enigszins ‘normaal’ vanaf de voorjaarsvakantie. Alle lessen, excursies en activi-
teiten konden weer doorgaan zonder dat er over nagedacht hoefde te worden of het wel kon/mocht. 
En zo tegen het einde van het schooljaar hebben de kinderen kunnen genieten van schoolreisjes, 
schoolkamp weer op Ameland, de eindmusical in een bomvolle zaal en als afsluiting de spelletjes-
ochtend met de hele school. Heerlijk genieten allemaal! 
 
Na hard werken moet je hard ontspannen… Dus na een schooljaar hard gewerkt te hebben verdient 
iedereen nu een lekkere vakantie. Ik wens iedereen hierbij een hele fijne zomervakantie toe en zie jullie 
graag gezond weer terug op maandag 29 augustus!  
 
 
Hartelijke groet, 
 
Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
Met het vertrek van juf Annemieke begin oktober was er een vacature voor de maandag en dinsdag in 
groep 1/2. We hebben in Simone Feenstra een nieuwe collega gevonden. Daar zijn wij erg blij mee!  
Juf Simone gaat vanaf het begin van het schooljaar samen met juf Tineke groep 1/2 draaien. Juf Anne-
mieke zal nog 6 weken op school zijn en ondersteunende werkzaamheden vervullen in en rond groep 
1/2. 
Naast juf Simone komt ook Afke Rijpma ons team versterken (op NPO-gelden). Juf Afke is onderwijsas-
sistent en zal komend schooljaar in meerdere groepen werkzaam zijn. Beide zullen zich in de eerste 
Nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar voorstellen. 
 
De verdeling van de leerkrachten over de groepen wordt nu als volgt: 
 

 Groep 1/2 Groep 3/4 Groep 5/6 Groep 6/7 Groep 8 

Maandag Simone Anja  Pytrik Gonny Pyt 

Dinsdag Simone Anja Pytrik Gonny Pyt 

Woensdag Tineke Anja Pytrik/Irma Gonny Janine 

Donderdag Tineke Irma Pytrik Janine Pyt 

Vrijdag Tineke Irma Pytrik Janine Pyt 

 
Hiernaast zullen Angelique en Annemiek ook in/met verschillende groepen en kinderen blijven werken 
op basis van de ondersteuningsgelden. 
 
LIO-stage 
Hallo ouders,  
Het is bijna zomervakantie en dat betekent dat mijn LIO-stage er ook op zit. Ik heb mijn Pabo-diploma 
(leerkracht tot basisonderwijs) behaald! Volgend schooljaar ben ik werkzaam in Irnsum in groep 3/4 en 
in groep 5/6. Hier heb ik erg veel zin in, maar vind het ook erg jammer dat ik jullie mooie school in 



 
 

 

Blauwhuis ga verlaten. Ik heb hier met veel plezier gewerkt en ga dit ook zeker missen. Bij deze wil ik 
jullie bedanken voor het vertrouwen en het fijne contact. Nu ga ik een nieuwe uitdaging tegemoet en 
wa wit oant sjen!  
 
Groeten van,  
Lydia 
 

MR/SAC/OV 
Achter en voor de schermen zijn de MR, SAC en OV er voor ons om mee te denken en te ondersteunen. 
Dat waarderen wij enorm en daar kunnen we niet zonder!  
Joubrich Boschma en Piet Ykema hebben hun zitting in de SAC erop zitten. Dat geldt ook voor Josina 
Folkertsma in de MR en voor Hiltsje Brandsma en Mariëlle Ykema namens de OV.  
Namens het team willen we hen allen bedanken voor hun grote inzet voor school! 
 
Nynke Breukers komt in de SAC en Tjitske Galama was al toegetreden tot de MR. Grytsje van der Zee-
Van der Wal en Hanneke Haarsma komen de OV versterken. Hartstikke mooi! 
 

Alvast even kijken en oefenen in groep 3… 
Afgelopen weken, op donderdagmiddag van 14.00 tot 14.30, hadden we een groepsruil. Groep 2 kwam 
op bezoek bij groep 3 en groep 4 ging naar groep 1. Groep 2 kon op deze manier alvast even wennen 
aan hun nieuwe groep. Kennismaken met groep 3 en de juf en alvast kijken naar wat je in groep 3 gaat 
doen. Zo hebben ze een middag gewerkt met de letterdoos en boekjes gelezen, gewerkt op de IPad met 
Ben Bus en rekenen en ze hebben al een werkblad gemaakt met allemaal sommetjes erop. De kinderen 
van groep 3 hebben erg goed geholpen. We hebben zin in volgend schooljaar! 
 

 
 



 

 

Moestuin 
De moestuin is een groot succes! We hebben onze eerste oogst gehad. De groepen 5 t/m 8 hebben mo-
gen smullen van een heerlijke salade, waarvan de sla van eigen tuin kwam. De kinderen leerden sla 
plukken, wassen en snijden en ook het snijden van ingrediënten. Ze hebben er een lopend salade buffet 
van gemaakt. 
 

 

 
 

Afscheidsavond groep 8 
Donderdag 7 juli stond in het teken van de musical en afscheid van groep 8. Na de musical 's middags al 
voor een groot publiek te hebben gespeeld, was 's avonds de uitsmijter. 



 
 

 

Wat hebben we een prachtige avond gehad! Een spetterende musical waar de energie van het podium 
afknalde en daarna een gezellig samenzijn met de kinderen van groep 8 en hun gezinnen en het team 
waarbij meester Pyt weer prachtige persoonlijke woordjes had voor iedere leerling. 
Heerlijk nagenieten van deze avond! 
 

 
 

Doorschuifochtend 
Vorige week vrijdag hadden we de doorschuifochtend tot aan de pauze. De kinderen mochten alvast 
even kennismaken met hun eventuele nieuwe juf/meester en al even een kijkje nemen in de volgende 
groep. Voor de meeste kinderen van groep 2 is het altijd een extra spannende stap. Zij mogen dan naar 
groep 3, echt leren lezen, schrijven en rekenen. Een groepje van 11 grote kleuters kwam die ochtend 
eerst even, samen met de nieuwe groep 4 in de kring zitten. We hebben wat spelletjes gedaan om el-
kaar beter te leren kennen. Daarna hebben ze kennisgemaakt met Ben Bus, dat is de buschauffeur die 
hun meeneemt in Leesstad. Hij stopt bij 12 haltes en leert de kinderen steeds nieuwe letters, nieuwe 
woordjes etc. en dat in 12 verschillende thema’s. Ze hebben die ochtend al in een soort werkboekje 
gewerkt en zijn bezig geweest met de letter r. Serieus aan een eigen tafeltje met eigen spulletjes. Het 
was al helemaal echt. Deze groep is er wel klaar voor! 
 



 

 

 
 
 

Afscheid nemen… 
De kinderen van groep 3 en 4, hebben deze laatste week behalve werken en leren ook afscheid geno-
men van juf Lydia (onze LIO stagiaire). We hadden een mooi afscheidscadeau gemaakt. Een soort vrien-
denboekje voor juf met allemaal foto’s erin.  
Er moest ook flink worden opgeruimd en al wat dingetjes schoongemaakt worden. ‘Juf dit is best heel 
erg leuk’, riepen een aantal kinderen tussendoor. En als je allemaal wat doet is het zomaar klaar. Daar 
kwamen ze wel achter. We konden echt wel een heleboel zelf: de stiften controleren, de potloden slij-
pen en ordenen, papierbak sorteren, met doekjes de kasten en tafels schoonmaken, etc. Gewoon grote 
corvee met elkaar. Het is nu heerlijk schoon en keurig opgeruimd in het lokaal.  



 
 

 

 
 
 

Klus- en Schoonmaakavond 
Woensdagavond is er door een grote groep ouders – en zelfs een oud-leerling! – weer veel werk verzet 
op de Klus- en schoonmaakavond. De school is weer fris en opgeruimd en er is weer van alles gerepa-
reerd. Super bedankt hiervoor! 
 

Laatste schooldag & afscheid... 
Deze week was het voor groep 8 afronden en voor de laatste schooldag de spelletjesochtend organise-
ren en begeleiden. Wat hebben we een gezellige ochtend gehad! 



 

 

 

 
 
Traditiegetrouw sprongen alle kinderen – onder toeziend oog en aanmoediging van alle kinderen en 
ouders – uit het raam van het kleuterlokaal waar het hier ooit allemaal begon.... 
 
En nu is dan echt het einde van het schooljaar en dus de Gregoriustijd aangebroken…. 
We wensen alle kinderen van groep 8 een hele fijne tijd en veel succes toe op hun nieuwe school! 

 



 
 

 

Ouders/verzorgers bedankt! 
Hierbij willen wij alle ouders die – op wat voor manier dan ook – geholpen hebben op en/of rond school 
ontzettend bedanken voor hun hulp en ondersteuning! 
 

Heel hartelijk bedankt! 
 

Vakantierooster 2022 – 2023  
Hierbij delen wij het vakantierooster voor volgend schooljaar met alle vakanties en vrije dagen. 
 

Vakantie/vrij Data 

Herfstvakantie 17 oktober t/m 21 oktober 2022 

Studiedag team - kinderen vrij  Maandag 14 november 2022 

Kerstvakantie   26 december 2022 t/m 6 januari 2023  

Studiedag team – kinderen vrij Vrijdag 24 februari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Goede Vrijdag Vrijdag 7 april 2023 

Pasen Maandag 10 april 2023 

Meivakantie 
inclusief Koningsdag en Bevrijdingsdag  

24 april t/m 5 mei 2023 

Studiedag team – kinderen vrij Woensdag 17 mei 2023 

Hemelvaart + vrijdag Donderdag 18 + vrijdag  19 mei 2023 

Pinkstermaandag Maandag 29 mei 2023 

Studiedag team – kinderen vrij Woensdag 28 juni 2023 

Zomervakantie 24 juli t/m 1 september 2023 

 

Jaarplanning 2022 – 2023  
De data van het Vakantierooster zullen ook weer in Social Schools en op de website worden gezet, 
evenals de planning van activiteiten enz. U kunt de agenda van Social Schools met alle schoolactiviteiten 
koppelen aan uw eigen digitale agenda (bijv. op uw telefoon), klik hier voor meer uitleg. 
 

Zomervakantie! 
Het schooljaar 2021 - 2022 zit er alweer op! Er is dit schooljaar weer er veel gedaan en gebeurd, hard 
gewerkt, lekker gespeeld en veel gelachen! 
Hierbij willen we iedereen een hele fijne vakantie toewensen! Geniet van alle vrije tijd en activiteiten 
samen en kom na de vakantie allemaal weer heelhuids terug op school! Tot maandag 29 augustus! 
 
 

Fijne vakantie!! 
 

https://support.socialschools.eu/hc/nl/articles/360008814752-Abonneer-je-op-je-Social-Schools-agenda

