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Agenda januari 2022 
 

Datum Activiteit Tijd 

Kerstvakantie 20 december 2021 t/m 7 januari 2022  

Start school in 2022 Maandag 10 januari   

Luizencontrole Woensdag 12 januari  

Klus- & schoonmaakavond Maandag 17 januari 19.00 – 21.00 uur 

Nieuwsbrief 6 Vrijdag 28 januari  
 

Voorwoord 
En weer moesten we eerder dicht…  
Wat een teleurstelling en wederom schakelen voor iedereen. Zowel voor de kinderen, u als ouder als 
ook voor ons als team.  
Gelukkig hebben we er vorige week een mooie kerstweek van kunnen maken met gezelligheid in de 
groepen, een mooie advent- & kerstviering en lekkere traktaties vanuit de OV. 
Hierover heeft kunnen lezen en kijken via Social Schools en Facebook en verderop in deze Nieuwsbrief. 
 
En dit is een rare week… De school is nagenoeg leeg, we ruimen alle kerstspullen op en we bereiden ons 
voor op een mogelijke week thuisonderwijs na de Kerstvakantie. Want dat is de laatste boodschap die 
we hebben ontvangen.  



 

 

Op maandag 3 januari horen we of we maandag 10 januari fysiek mogen starten – waar we echt op ho-
pen! – of dat we toch weer in lockdown blijven en eerst thuis aan de slag moeten… 
Activiteiten in de agenda zijn gebaseerd op fysiek onderwijs vanaf 10 januari. Mocht dat anders worden, 
dan ontvangt u daarvoor bericht via Social Schools. 
 
Na 3 januari ontvangt u bericht van mij over de week erna. Tevens zult u bericht van de groepsleer-
krachten ontvangen met de nodigde informatie, mocht de week van 10 januari via thuisonderwijs inge-
richt worden. 
 
Maar nu eerst genieten van vakantie en feestdagen. We hopen dat iedereen de mogelijkheid heeft om 
elkaar te ontmoeten, samen te zijn en te genieten van de gezelligheid die deze periode met zich mee 
brengt. 
Ik wil u hierbij hele fijne feestdagen toewensen en een goede jaarwisseling!   
 
Hartelijke groeten, Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
LIO-stage Lydia de Jong 
Pabo studenten moeten als afronding van hun opleiding een LIO-periode doen op de basisschool (LIO= 
leraar in opleiding). Lydia de Jong, die hier al vanaf de zomervakantie bepaalde dagen op school is om 
opdrachten te doen, komt in aanmerking om deze eindstage te gaan doen in groep 3 en 4. 
Ze start 7 februari tot het einde van het schooljaar. Ze heeft er veel zin in. De kinderen kennen haar ook 
al.  
De werkdagen van Lydia zijn maandag, dinsdag en woensdag. Zij gaat hiermee als volwaardig leerkracht 
een duobaan aan met Irma en wordt gecoacht door Anja. En natuurlijk is Anja deze dagen er om haar te 
begeleiden. Naast deze coaching gaat Anja aan de slag met groepjes kinderen en een heleboel overige 
taken. We wensen Lydia een fijne tijd! 
 

Kanjerupdate – groep 6/7 
Soms heb je als juf een heel bijzonder moment in de klas, een les met een 'gouden randje’ noem ik het 
maar. Op zo'n moment ben ik heel gelukkig dat ik er op latere leeftijd alsnog voor gekozen heb om juf te 
worden. Hieronder neem ik jullie graag mee in zo'n les in november 2021. 
 
In groep 6/7 zijn we bezig geweest met je buitengesloten voelen. We hebben met de groep afgesproken 
dat er niemand van onze groep in de pauze alleen hoeft te zijn. Als je iemand alleen in de pauze ziet, ga 
je even naar hem of haar toe en vraagt of diegene het fijn vindt om even alleen te zijn. Als dat niet zo is 
vraag je of diegene mee wil spelen. Op die manier heeft iedereen een fijne pauze. 
 
Ook hebben we een filmpje gekeken waarin wetenschappers onderzoeken hoe het voelt om buitenge-
sloten te zijn. Het blijkt dat buitengesloten voelen echt fysiek pijn doet en dat je ook als volwassene dit 
gevoel nog steeds heel erg vervelend voelt. Uit een experiment bleek dat zelfs buitengesloten worden 
van iets heel stoms niet fijn is.  



 
 

 

Heel lang is gedacht dat pesten, zoals schoppen of schelden, meer pijn doet dan buitengesloten worden, 
maar het blijkt nu dat dit niet zo is. Het kan wel degelijk schadelijk zijn voor een kind als het lang buiten-
gesloten wordt. 
 
Na het filmpje was het doodstil in de klas (en dat is best bijzonder in deze groep (-;). Het was duidelijk 
dat iedereen er een vervelend gevoel van in zijn buik kreeg. Het bleef ook nog even stil toen ik vroeg wie 
er wat wilde zeggen. Maar toen één kind begon met zijn of haar eigen verhaal staken er steeds meer 
kinderen hun vingers in de lucht. We hebben vervolgens als groep een heel mooi gesprek gehad waarin 
de kinderen vertelden over hun ervaringen. Soms wilden de kinderen niet echt vertellen over de gebeur-
tenis zelf, maar konden ze wel vertellen dat het heel heel naar voelt. Het voelde fijn om te horen dat 
iedereen het gevoel herkent en dat het niet raar is dat dat gevoel ook jou wel eens overkomt. 
 
Nadat iedereen zijn of haar hart gelucht had hebben we een liedje opgezet om even lekker te dansen 
met elkaar. Even de knop omzetten voordat we doorgingen naar de volgende les… 
 

Sinterklaas 
Op 3 december hebben wij Sinterklaas gevierd op school. Sinterklaas en zijn Pieten kwamen aan in 
Blauwhuis met het Blauhúster skûtsje. Na een prachtig onthaal van alle kinderen van school, de peuters 
en dorpsgenoten, trok de stoet eerst richting de peuters. Daar mochten de pieten samen met de peu-
ters hun kunsten laten zien op de stokpaardjes. 
De rest van de ochtend brachten Sinterklaas en de pieten een bezoek aan school. Zij namen plaats op 
het speciaal gebouwde podium in de sportzaal en de groepen kwamen ombeurten langs. Daarnaast 
werd het feest gezellig in de groepen gevierd. 
Er werden liedjes gezongen, spelletjes gedaan, er waren mooie surprises en natuurlijk werden alle kin-
deren verwend met een mooi cadeau en wat lekkers. Een prachtige dag! Foto’s staan op de OneDrive. 
 

 

https://bmsonderwijs-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/gonny_witteveen_bms-onderwijs_nl/EgbSrKEqy4xMoUW4hnp8WyABOLvjupWyn6VO0Pvlv--1SQ?e=G8SlDH


 

 

 

  
 

Kerst 
Na Sinterklaas wordt school altijd gauw in kerstsfeer gebracht. Gelukkig maar, dan konden we er toch 
nog van genieten de afgelopen weken!  
We hebben met elkaar twee adventsvieringen kunnen houden en vorige week af kunnen sluiten met 
een advent- en kerstviering in één.  
Het thema van de adventsvieringen was ‘zorgen voor elkaar’. Alle kinderen hebben een mooie ster ver-
sierd met een boodschap en/of tekening voor de bewoners van het Teatskehús. Hier is een lange slinger 
van gemaakt en deze hebben de kleuters vrijdagochtend aangeboden aan het Teatskehús. Hij heeft een 
mooi plekje gekregen! 
 

  



 
 

 

 

 
 

Werkzaamheden school 
Deze week wordt het zandbakzand ververst. Daarnaast wordt er een tegelvloer onderin aangebracht. De 
kinderen kunnen straks dus weer lekker met nieuw zand spelen! 
 

 



 

 

 

Schoolschaatsen 
In januari staat er schoolschaatsen gepland voor groep 5 t/m 8 bij de Sven Kramer Academie.  
Dit zou starten in de week van 10 t/m 14 januari. We weten echter dat deze les niet door kan gaan om-
dat binnensporten niet is toegestaan. Hoe de verdere planning nu zal verlopen, is onzeker. Wanneer 
hier meer over bekend is, zullen de ouders van de betreffende groepen worden geïnformeerd. Daar zal 
ook een vraag naar chauffeurs bijkomen. We hopen dat de schaatslessen door kunnen gaan! 
 
 
 
 

Fijne vakantie! 
 
 

 


