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Agenda juli 2022 
 

Datum Activiteit Tijd 

6 juli Rapporten mee  

7 juli Afscheidsavond 19.30 uur 

8 juli  Doorschuifochtend groepen 1 t/m 7 8.25 - 9.55 uur 

13 juli Klus- en schoonmaakavond 19.00 - 21.00 uur 

15 juli Laatste schooldag tot 12.00 uur 8.25 - 12.00 uur 

15 juli Nieuwsbrief 12  

15 juli  Start Zomervakantie 12.00 uur 

 

  



 

 

Voorwoord 
En zo zijn we toegekomen aan de laatste 3 weken van het schooljaar... 
De afgelopen weken zijn de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje geweest en groep 8 is druk aan het oefenen 
voor de musical. In de gymzaal staat het podium klaar en wordt het decor langzaamaan compleet ge-
maakt. Over 2 weken laten we ons graag verrassen! Over de opzet van de avond kunt u verderop in de 
brief lezen.  
Verder staan de doorschuifochtend, klusavond en de laatste schooldag op het programma. Hierover 
leest u ook in deze Nieuwsbrief. Maar natuurlijk ook de verslagen en een aantal foto's van de schoolreis-
jes. 
 
Op naar de laatste weken: we maken er fijne weken van waarbij we lekker werken combineren met 
leuke activiteiten. Veel plezier toegewenst allemaal! 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
De formatie is grotendeels rond en deze week hebben de kinderen de groepsindeling voor komend 
schooljaar meegekregen. We zijn ondertussen op zoek naar een nieuwe kleuterjuf voor de maandag en 
dinsdag, aangezien juf Annemieke begin oktober met pensioen gaat. Voor haar breekt dus echt de laat-
ste periode in haar loopbaan aan... Mochten we nieuws hierover hebben, dan delen we dat met u. 
 
De organisatie van de overige ondersteuning wordt bij de start van het nieuwe schooljaar vastgesteld. 
Daarvoor moeten de leerkrachten eerst de lesroosters klaar hebben en moeten we de planningen op 
elkaar afstemmen. 
 

Kanjerupdate: Doe normaal! 
Wanneer mijn zoon of dochter dusdanig de grens opzoekt dat bij mij de zogenaamde irritatiegrens is 
bereikt, ontsnappen de woorden ‘doe even normaal’ uit mijn mond. Zoonlief, redelijk bijdehand, vraagt 
dan: “wat is normaal?” Steevast komt de pastoor in mij naar boven om uit te leggen wat wel en niet 
normaal is. Alsof mijn kinderen hierop zitten te wachten. Opvoeden is soms een vak, ook voor juffen en 
meesters en zeker als het om je eigen kinderen gaat. 
 
Maar wat is nou eigenlijk normaal? Wat mag je verwachten van je zoon of dochter? Wat verwachten wij 
van de leerlingen op school? Is het normaal dat een leerling een andere leerling pest? Is het normaal dat 
een leerling schreeuwend door een klaslokaal rent? Is het normaal dat hij of zij brutaal is tegen de juf of 
meester? Wat is normaal?  
Ik ga er vaak vanuit dat mijn zoon of dochter zich normaal gedraagt op school of in het dorp, echter 
weet ik inmiddels wel beter. Toch geef ik ze elke keer weer het vertrouwen. Ik weet namelijk dat ze het 



 
 

 

uiteindelijk zelf moeten doen. Tot die tijd hebben ze wel onze hulp nodig. Als ouder, maar ook als school 
moeten wij ook die verantwoordelijkheid nemen, samen. 
 
De school is primair bedoeld als omgeving waar taal, rekenen, lezen en nog veel meer wordt geleerd. 
Een rustige omgeving is dan wel zo fijn, om tot leren te komen. De leerkracht is opgeleid om leerlingen 
kennis bij te brengen en is daarnaast pedagoog. Wanneer alle leerlingen altijd ‘normaal’ deden, zou het 
een walhalla zijn voor de leerkracht. Ideaal, maar niet de werkelijkheid. Kijk maar eens om je heen. Let 
eens op bij een willekeurig familiefeestje. Eenieder heeft die gekke oom of tante, die constant grapjes 
maakt of die broer of zus, die “hoe is het mogelijk”, altijd weer in penarie zit. Die buurman met zijn 
flauwe grappen, die regelmatig te ver gaan, waardoor het feestje toch weer uitmondt in een discussie. 
Al deze mensen kom je tegen in de wereld, ga er maar mee om. 
 
Als school proberen wij naast het lesgeven een kleine bijdrage te leveren om met de mensen in de we-
reld zo goed mogelijk om te gaan, door onder andere het geven van de lessen Kanjertraining. Een klas is 
een soort mini-maatschappij, hier kan geoefend worden. Hoe geef ik mijn grenzen aan en herken ik ook 
de ander zijn grens? Is mijn grapje echt leuk, of vind ik het alleen leuk? Ben ik te vertrouwen? Kanjer-
training is geen heilige graal. In de serie ‘de luizenmoeder’, werd er zelfs de spot mee gedreven. Ik snap 
het wel, het lijkt soms wat soft allemaal. Zie het dan als een kleine bijdrage om uw zoon of dochter wat 
handvatten mee te geven, om de wijde wereld in te trekken en zich daar als een aardig en waardig mens 
te doen gelden. 
 
Dit hele verhaal had ook iets korter gekund. Mijn eigen vader, toch al een man van weinig woorden had 
het als volgt samengevat: “doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.” 
 

Buiten gymmen 
Nu we in principe niet meer in de gymzaal kunnen, vanwege het oefenen en decor van de musical wat er 

al staat, wordt er volop gegymd op het sportveld. Slagbal is een spel wat in groep 3 en 4 favoriet is. We 

proberen steeds meer regeltjes toe te passen en het dus uit te bouwen tot het echte spel.  

Maar ook maken we gebruik van allerlei materialen zoals hoepels, ballen, pionnen, plankjes etc. Zo zijn 

we al druk aan het badmintonnen geweest. Het enige nadeel buiten is de wind. De shuttle waaide soms 

wel een heel eind weg. Tikspelletjes en estafette zijn heel geschikt. Kortom genoeg vertier en actie! 

Het is en blijft handig als de kinderen gymkleren meenemen. Geschikte sportschoenen op het veld is 

voor de kinderen ook prettig. Afgelopen week kregen we nog bezoek van een enorme trekker die moest 

maaien. De chauffeur wilde wel even wachten en heeft kunnen zien hoe heerlijk er gesport werd. 

 

 



 

 

 
 

Schoolreisje groep 1/2 
We zijn naar de kinderboerderij geweest. We reden met onze groepjes naar Sneek. Toen we daar kwa-
men kregen de kinderen per groep een koffer waaruit allerlei verschillende activiteiten gedaan konden 
worden. Bijvoorbeeld een spelletje waarbij ieder een staart kreeg en de tikker staarten moest pakken, 
onderzoeksmateriaal, zoals een potje waarin een beestje goed bekeken kon worden en een heel groot 
vergrootglas.   
Het hele grote springkussen en de kabelbaan waren favoriet.   
Natuurlijk zijn verschillende dieren geaaid, voorzien van gras en bekeken.   
In de speeltuin zijn draaimolens, trapfietsen, zandbak, glijbaan, schommel en klimtoren.  
Er was dus voor elk wat wils.  



 
 

 

De kinderen hebben heel veel plezier gehad van het water wat de dag tevoren was gevallen. Waren ze 
nat dan hielp de zon met drogen en werden ze niet koud.  
Wat de dag helemaal compleet maakte was de patat met mayonaise en voor we naar huis gingen kre-
gen ze nog een ijslolly.   
Wat was het gezellig! Met dank aan de ouders die gereden hebben en groepjes onder hun hoede heb-
ben genomen.  
Hoewel één kleuter kwam melden dat hij het wel jammer vond dat we er niet met de bus naar toe zijn 
gegaan. Tsja, dat snappen we wel.   
 

 
 

Schoolreisje groep 3/4 
En toen was het 9 juni….. eindelijk gingen we op schoolreisje. Wat hadden we er enorm veel zin in, met 
zijn allen in een echte, grote bus naar Oudemirdum. Nadat we ’s ochtends eerst de kinderen van groep 
5, 6 en 7 hadden uitgezwaaid, waren wij aan de beurt. Iedereen zocht een mooi plekje uit in de bus toen 
iedereen zat en we alle ouders hadden uitgezwaaid gingen we naar Oudemirdum. Het was gezellig in de 
bus en ook best wel spannend! Gelukkig waren een aantal kinderen al in het park geweest en zij konden 
precies vertellen wat er allemaal voor mooie dingen te doen waren. 
 
Wat hebben we genoten in het park er was voor iedereen wat te doen. Een aantal kinderen renden ge-
lijk naar de Sky-ride, vanaf hier had je een mooi overzicht over het park. Ook de nautic-jet was erg favo-
riet bij de kinderen. Alleen in een bakje en dan keihard naar beneden racen en dan landen in een bak 
met water, prachtig! En de attractie waar je vooruit en achteruit over de kop ging was ook favoriet, he-
lemaal toen de juffen erin (moesten) gingen!! Op een gegeven moment werd de draaischijf aangezet. 
Een aantal kinderen gingen hier ook op. Eerst draaide hij langzaam en ging eens rechtsom en daarna 
weer linksom en toen steeds harder en harder. Een voor een vlogen de kinderen eraf. Hierna hadden we 
wel zin in een hapje eten, voor iedereen was er limonade en lekkere patat. ’s Middags hebben we het 
blote voeten pad gelopen, een route van 1,5 kilometer om het park heen. Schoenen uit en door de 
blubber banjeren. Dit was soms een hele uitdaging, want het water was op sommige plekken best wel 



 

 

diep, maar met hulp van de juffen is dit toch allemaal gelukt. En daarna vlug in de bus en weer richting 
Blauwhuis! Moe maar zeker voldaan kwamen weer thuis! 
 

 

 
 

Schoolreisje 5/6/7 - Slagharen 
Vol spanning en enthousiasme kwamen de kinderen ’s ochtends op school, klaar om op schoolreis te 
gaan! Samen met buschauffeur Simon gingen we op pad naar Slagharen. Na vijf minuten rijden waren 
de tassen al open en kwam al het lekkers tevoorschijn. Eenmaal aangekomen in het zonnige Slagharen, 
mochten de kinderen zelf met vriendjes en vriendinnetjes door het park. In de zweef, de boomstam, de 
achtbaan over de kop en het reuzenrad, er was voor ieder wat wils. Rond twaalf uur voor iedereen pa-
tat, met kroket/frikandel/kaassouflé en drinken. Met volle buiken gingen de kinderen weer verder om 
het pretpark te ontdekken. Nog een keer in de coole achtbaan of even uitbuiken in het gondeltje door 
het park. Rond drie uur verzamelden we weer en gingen we terug in de bus naar school. In de bus was 
de feestdag nog niet afgelopen, want er werd uit volle borst gezongen: “en van je heeela hela hela 
hooolala!”. Het was een zeer geslaagd schoolreisjes, met prachtig weer en kinderen met een opperbest 
humeur! 



 
 

 

  

 
 

Rapporten 
De afgelopen weken zijn de CITO-toetsen gemaakt in de groepen 3 t/m 7. De rapporten worden nu ge-
schreven en krijgen de kinderen woensdag 6 juli mee. 
 

Afscheidsavond 
Op donderdag 7 juli vindt de afscheidsavond van groep 8 plaats. Groep 8 is al weken aan het oefenen en 
stapje voor stapje ontstaat er een mooie uitvoering. Dit jaar wordt de musical “Sabotage op het spoor” 
opgevoerd. Het is een musical vol humor en grappige en stoere personages, spannende scènes en leuke 
liedjes! We zijn benieuwd! 
 
Opzet 
We combineren vanaf nu de organisatie van voor en tijdens corona. Na evaluatie in team en MR-SAC zijn 
we tot deze nieuwe opzet gekomen en dit zal het uitgangspunt zijn voor de komende jaren. We willen 
hierbij twee mooie en waardevolle punten vasthouden. 
 

1. Het eerste deel van de avond verwachten wij alle kinderen en ouders/verzorgers. Om 19.30 uur 
speelt groep 8 de musical. Deze duurt ongeveer een uur/anderhalf uur. 

 



 

 

2. Nadat de musical is afgelopen, gaan alle kinderen en ouders/verzorgers naar huis, behalve groep 
8 en hun gezinnen. Voor hen is er een korte pauze en daarna gaan we verder met het tweede 
deel van de avond. Dit tweede deel is een gezellig samenzijn voor groep 8 + gezin + alle teamle-
den.  

 
Generale repetitie 
Dinsdagmiddag is er voor iedereen die wil komen de generale repetitie. Wees welkom om 13.00 uur om 
de musical te komen bekijken! De voorstellingen zijn in De Singel. 
 
We wensen de kinderen van groep 8 heel veel succes en plezier toe met het spelen van de musical! 
 

Doorschuifochtend 
Vrijdagochtend 8 juli mogen alle kinderen kennismaken met hun nieuwe groep, lokaal en leerkracht(en). 
De kinderen starten in hun nieuwe lokaal en gaan na de pauze weer naar hun eigen lokaal. 
Groep 8 mag uitslapen na al die drukte en verwachten we in de pauze/om 10.00 uur op school. 
 

Oproep hulp moestuin 
Onze school moestuin staat in volle bloei! Alle groente en fruit groeit als kool met dit mooie weer en zo 
nu en dan een bui. Daarnaast wordt er door verschillende kinderen en groepen goed op de moestuin 
gepast. Regelmatig geven ze de planten water of verwijderen ze het onkruid. 
Nu is het over drie weken al zomervakantie en zoekt de moestuin een oppas in deze tijd.  
 

➔ Wie zou het leuk vinden om een paar weken op de moestuin te passen? Dit kan een paar weken 
zijn, afwisselend met iemand anders. 

➔ Opgeven kan via de mail: pytrik.gerbrandy@bms-onderwijs.nl 
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Klus- en Schoonmaakavond 
Op woensdag 13 juli staat de klus- en schoonmaakavond gepland. Graag willen we weer met zoveel 
mogelijk hulp de school schoon en netjes maken. Helpt u mee? 
Via Social Schools ontvangt u verdere informatie. 
 

Laatste schooldag 
Vrijdag 15 juli is de laatste schooldag alweer. Deze dag sluiten we gezellig af in de groepen. Voor ieder-
een begint de vakantie om 12.00 uur. Dan zwaaien we met de hele school groep 8 traditioneel uit op het 
plein, bij het kleuterlokaal waar het ooit begon...  
We zouden het leuk vinden als u daar – wanneer u uw kind(eren) komt ophalen –  bij bent. Komt u ook? 

 
 


