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Agenda april 2021 
 

Datum Activiteit Tijd 

Maand april Kwartiergesprekken groep 1 t/m 7  

1 april Witte donderdag – Paasviering (alternatief)  

2 april Goede vrijdag – kinderen vrij  

5 april Tweede Paasdag – kinderen vrij  

8 april Himmeldei 13.30 – 14.30 uur 

20, 21, 22 april Eindtoets groep 8 & Aansluitingstoets groep 7  

26 april Sport- & Speldag  

27 april Koningsdag – kinderen vrij  

30 april Nieuwsbrief 9  

3 mei t/m 14 mei Meivakantie  

 
  



 

 

Voorwoord 
Zoals we afgelopen dinsdag hebben kunnen horen, zijn we nog niet van corona af…  
We moeten het nog maar even volhouden zo met z’n allen. Dat gaat ook zeker lukken, al vraagt het wel 
wat van iedereen. Het vraagt flexibiliteit, maar vooral vertrouwen en begrip zijn sleutelwoorden.  
Niet alles verloopt zoals je dat zelf misschien graag wilt en dan moet je soms even slikken en accepteren 
dat het is zoals het is…  
We willen allemaal zo graag dat het weer enigszins normaal wordt, maar zoals u afgelopen week heeft 
kunnen merken, zijn we daar nog niet! 
Groepen kinderen naar huis sturen/thuis laten, dat is het laatste wat we willen. Maar we blijven de 
richtlijnen van het RIVM volgen en dus ook die van de GGD. We hopen maar dat we niet (te vaak) meer 
te maken krijgen met besmettingen binnen school…  
 
Ondanks het feit dat we het ook wel wat spannend blijven vinden, lukt het ons met elkaar ook om fijn te 
werken en te spelen. En gelukkig zien we blije kinderen en kunnen we daar ook samen van genieten! 
 
Nog een tip m.b.t. testen:  
Het is zinvol om een DigiD voor uw kind(eren) op te vragen/aan te maken. Mocht er dan een groep naar 
huis moeten en leerlingen worden getest, dan kunt veel sneller de uitslag zien dan wanneer u moet 
wachten op een telefoontje. 
 

Personele zaken 
Even voorstellen 
We hebben twee nieuwe stagiaires op school: Bart Jongsma en Hilde de Boer. Beide zijn in februari ge-
start met de PABO. Hieronder stellen zij zich even voor. 
Eén van de stagiaires bij de kleuters - Lysbeth – is gestopt met de opleiding voor onderwijsassistent. 
 

Hilde de Boer 
Een nieuw gezicht in de school, wie zou dat zijn? Na een aantal weken rondlopen 
op school is het nu hoogtijd om mijzelf ook in de nieuwsbrief voor te stellen. Mijn 
naam is Hilde de Boer, ik ben 22 jaar oud, woonachtig in Hurdegaryp en sinds be-
gin maart stagiair in groep 6/7 van de St. Gregoriusschool. Tot het einde van dit 
schooljaar zal ik op de vrijdagen hier in Blauwhuis te vinden zijn.   
 
Dit is voor mij mijn eerste stage in het onderwijs, afgelopen februari ben ik be-
gonnen met de pabo aan de NHLStenden Hogeschool in Leeuwarden.  
Naast studeren, ben ik veel bezig met sporten, van golfsurfen tot mountainbiken 
en van skateboarden tot fitness, mijn interesse in de sport is enorm breed.  
 
Zodra het weer mag, zal ik elke zaterdag weer op het voetbalveld te vinden zijn. Daarnaast ben ik ook 
een echte dierenvriend, thuis heb ik een tamme valkparkiet. Ik kijk er naar uit om er een leuke en leer-
zame tijd van te maken in Blauwhuis.   
 



 
 

 

Bart Jongsma 
Even voorstellen: mijn naam is Bart Jongsma, 30 jaar jong en woon samen met mijn vrouw Aafke in het 
altijd zonnige Drachten.  
 

Ik heb hiervoor gewerkt als accountmanager. Maar halverwege vorig jaar 
begon ik te twijfelen of dit hét was tot mijn pensioen (en dat is nog een lang 
eind...). Daarom heb ik vorig jaar besloten de grote stap te zetten om mijn 
baan op te zeggen en met de opleiding leerkracht primair onderwijs te star-
ten. En nu mag ik dus stagelopen op jullie school.  
 
Ik heb al een aantal leuke dagen achter de rug en ga ervan uit dat er nog 
veel leerzame dagen volgen. Jullie kunnen mij dan ook tot aan de zomerva-
kantie, elke maandag, in het lokaal van groep 6/7 vinden.  
 
Wellicht spreken we elkaar op het plein!   
 

 

Kanjerupdate 
Taal hangt samen met bewustwording. Kinderen leren dat je nadenkt, dat je op verschillende manieren 
kunt denken (mijmeren, piekeren, filosoferen, nadenken, puzzelen, dromen en fantaseren).  
In een van de Kanjerlessen staat piekeren centraal. Kinderen leren dat piekeren een vervelende vorm 
van denken is: je maakt je ergens zorgen over en je weet geen oplossing. Je kunt er bijvoorbeeld wakker 
van liggen. Pieker niet alleen: praat met iemand die je vertrouwt. Oefeningen die gedaan zijn tijdens de 
lessen: -Kringzit, -Vind je het lastig om te verwoorden wat je voelt? Je kunt dan aan het begin en aan het 
eind van de dag deze vragen voor jezelf beantwoorden: -Ik verwacht dit gevoel:…. -Mijn gevoel was:….., 
-Kinderen maken een piekerkaart en geven aan waarover zij piekeren. Als je piekert, wat moet je dan 
doen? Dan ga je naar iemand toe die je vertrouwt! 
 

Gesprekken in Social Schools 
Wij krijgen regelmatig klachten over de gesprekken functie in Social Schools, 
niet iedereen ontvangt een melding als er is gereageerd of een leerkracht re-
ageert juist niet op jouw gesprek. 
Eerder hebben we aangegeven om altijd een privé-bericht te schrijven, zodat 
je zeker weet dat de betreffende leerkracht(en) een melding krijgen en je 
bericht lezen. 
Vanaf morgen zal de functie gesprekken, nu nog te zien tussen administratie 
en agenda, daarom verdwijnen uit Social Schools.  
 
 
 

 



 

 

Geslaagd! 
De kinderen van groep 7 volgden dit schooljaar – zoals gebruikelijk – na schooltijd een typecursus. Ze 
zijn met fysieke lessen gestart, maar ook hier moesten ze schakelen naar online lessen. Ze moesten ver-
volgens zelf oefenen en – wanneer ze er klaar voor waren – het examen (online) afleggen. Dat hebben 
ze goed gedaan: bijna iedereen heeft z’n typediploma gehaald en inmiddels ontvangen.  
Gefeliciteerd jongens en meiden!  
 

Vastenactie 2021 
Hier in Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een 
beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden, op eigen benen te staan 
en je eigen geld te verdienen.   
Veel jongeren in arme landen krijgen niet de kans om verder te leren. Voor veel (jonge) mensen zijn vak-
scholen te ver weg. Anderen, die wel een opleiding hebben gevolgd, vinden op het platteland waar ze 
wonen geen werk. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk. Waardoor ze leven 
in armoede.  
  
Een goede opleiding kan daar verandering in brengen. Door een opleiding te kunnen volgen, kunnen de 
mensen een fatsoenlijk inkomen gaan verdienen en eventueel een eigen bedrijf starten.    
De Vastenactie-campagne 2021 biedt mensen, in o.a. Bangladesh, Zambia en Sierra Leone, een steuntje 
in de rug om hen te helpen op eigen benen te staan, voor zichzelf en hun familie te zorgen én een rol te 
spelen in hun gemeenschap.  
 
De kinderen hebben al veel geld opgehaald d.m.v. ‘heitje voor karweitje’. Fijn dat we met elkaar zo goed 
de mouwen hebben opgestroopt om de arme mensen te helpen aan een betere toekomst!  
Donderdag op school tijdens de Paasviering zal het eindbedrag bekend worden gemaakt. Ook zal de che-
que meegenomen worden naar de parochie en zal er in de kerk op de Tweede Paasdag (5 april) aan-
dacht aan worden geschonken.  
 
Bedankt voor alle medewerking! 
 
 

Paasviering 
Donderdag 1 april is het Witte Donderdag en houden we altijd een paasviering met alle kinderen. De vie-
ring willen we door laten gaan, maar we vullen deze wel anders in aangezien we nu niet met de hele 
school bij elkaar willen gaan zitten. De viering is voorbereid en deze vindt nu in de eigen groep plaats. Zo 
kunnen we er toch een mooie paasviering van maken. 
 
 
 
 



 
 

 

Enquête BSO (Buiten Schoolse Opvang) 
We ontvangen verschillende geluiden dat er behoefte is aan buitenschoolse opvang (BSO). Voordat we 
hierin actie ondernemen om iets op te zetten, willen we peilen hoeveel vraag hier naar is en welke wen-
sen er zijn en hoe de BSO er dan uit zou moeten komen te zien. Hiervoor hebben we als school een 
korte enquête opgesteld die u via deze link kunt invullen. Om een eerlijk beeld te krijgen vragen we u als 
gezin één keer de enquête in te vullen. Ook toekomstige gezinnen van de St. Gregoriusschool mogen de 
enquête invullen, u kunt de link delen met vrienden, buren en familie. We zouden het zeer op prijs stel-
len wanneer u hieraan mee wilt werken. 
 

 Wilt u de vragen als ouders/verzorgers óf als toekomstige ouders/verzorgers invullen?   
 

Kwartiergesprekken maand april 
De kwartiergesprekken voor groep 1 t/m 7 zullen in de maand april plaatsvinden. In de gesprekken 
wordt een update gegeven over hoe het gaat met uw kind in de klas en ook worden de resultaten van 
de Cito-toetsen met u gedeeld. De gesprekken zijn online via Teams; de besmettingsgraad in Nederland 
en zeker ook Súdwest-Fryslân ligt nog steeds hoog en we willen hierin geen risico’s nemen.  
 
De uitnodiging van Social Schools voor het inplannen van uw gesprek ontvangt u zondag 28 maart en de 
mogelijkheid om in te schrijven start op maandag 29 maart 18.00 uur en sluit op vrijdag 2 april 18.00 
uur. Zit er echt geen moment bij waarop u kunt, wilt u dan contact opnemen? In overleg komen we er 
altijd uit! 
 

 Wilt u uw gesprek inplannen voor die datum? U krijgt na het inplannen een link voor Teams 
 

Eindtoets groep 8 & Aansluitingstoets groep 7 
Eindtoets groep 8 
De leerlingen van groep 8 maken op dinsdag 20 en woensdag 21 april de eindtoets van AMN. 
Over deze toets hebben de kinderen/ouders schriftelijk informatie ontvangen. 
 
Aansluitingstoets groep 7 
Op dinsdag 20, woensdag 21 en (als uitloop) donderdag 22 april maakt groep 7 de Aansluitingstoets van 
AMN. Over deze toets ontvangen de kinderen/ouders nog schriftelijk informatie. 
U wordt als ouders van groep 7 gevraagd (per mail!) om een vragenlijst over uw zoon/dochter in te vul-
len. Leerkrachten vullen ook een vragenlijst in en zo krijgen we samen met de toetsuitslagen een volle-
dig rapport van elke leerling. Bespreking van dit rapport doen we aan het begin van groep 8. 
 
We wensen alle kinderen veel succes bij het maken van de Eindtoets & Aansluitingstoets! 
 
 

https://forms.gle/krStyKZezkeRPhiK7


 

 

 

Praktijkondersteuner Jeugd SWF  

Als kinderen niet lekker in hun vel zitten, stress hebben of zich eenzaam voelen in deze tijd. Of als er 
sprake is van een scheiding. Blijf er niet mee rondlopen….., praat erover.  
Bij steeds meer huisartspraktijken in Súdwest-Fryslân kun je hiermee naar een Praktijkondersteuner 
Jeugd. Je kunt vaak al binnen twee weken bij ze terecht.  
Bent u benieuwd hoe ze te werk gaan? Bekijk dan het filmpje op het YouTube ka-
naal: https://youtu.be/OdhsC8y8Wm  

https://youtu.be/OdhsC8y8Wm

