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Beste ouders/verzorgers, 

 

De schoolvlag halfstok 
Afgelopen dinsdag hing de 
schoolvlag halfstok als 
eerbetoon aan en afscheid van 
de overleden oud-directeur van 
onze school Meindert Krijnsen.  
Meester Krijnsen, zoals velen 
hem gekend hebben,  was van 
1962 – 1997 verbonden aan onze 
school en gedurende de periode 
1966 – 1997 als hoofd der 
school/directeur. Na een periode 

van afnemende gezondheid en een kort ziekbed overleed hij woensdag 22 
september. Dinsdag 28 september brachten velen hem een laatste groet. Op 
de website van onze school vindt u bij ACTUEEL en NIEUWS een uitgebreid In 
Memoriam. 
 

Kinderboekenweek 
 
Volgende week woensdag begint de 
kinderboekenweek met als thema 
‘worden wat je wil’. Uiteraard 
besteden we daar op school 
aandacht aan maar ook de 
bibliotheek organiseert weer 

verschillende activiteiten. De startactiviteit op Sint Maarten zal dinsdagmiddag 
onder schooltijd zijn. 
 

KIES 
Al meerdere jaren heeft de GGD in samenwerking met de gemeente SWF de 
training KIES aangeboden op onze school Kies staat voor Kinderen In 
Echtscheiding Situaties. Deze training werd altijd verzorgd door een daarvoor 
opgeleide maatschappelijk werker en schoolverpleegkundige. Het is nog 
onzeker of dat aanbod ook dit schooljaar weer geldt. Maar daarop 
vooruitlopend: als u hiervoor voor uw kind (van groep 4 – 8) belangstelling 
hebt, dan kunt u dat doorgeven aan ondergetekende en/of de leerkracht van 
uw kind. Dan weten wij of we de aanvraag hiervoor moeten doorzetten. 
 

Kermis 
Komend weekend zal gestart worden met het opbouwen van de kermis op 
Plein 1455. Dat zijn altijd spannende dagen door de grote (vracht)wagens, 
caravans en campers en de beperkte ruimte. Met de exploitant spreken we 
altijd af dat ze rond het brengen en halen van de kinderen niet zullen rijden op 
de straten rondom school. Ook spreken we af dat kinderen tijdens het 
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opbouwen van de kermis vanwege de veiligheid niet op Plein 1455 zullen komen. Fijn dat u dat thuis 
ook nog even benoemt. 
Door de kermis zal het deze dagen extra druk zijn in het verkeer rondom school. We hopen op ieders 
begrip en medewerking met als inzet de veiligheid van de kinderen en ons allen. 
 

Team-studiedag 
Tijdens de teamstudiedag van vrijdag 8 oktober hebben we 3 onderdelen op het programma. ’s 
Morgens gaat het team zich laten bijscholen in het geven van onze creatieve lessen: doelgerichte 
didactiek in de creatieve vakken. 
’s Middags gaan we aan de slag met onze methodiek voor Wereldverkenning da Vinci en praten we 
over de nieuw aan te schaffen methode voor Technisch Lezen. Dat gaat weer een interessante dag 
worden. 
 

Typelessen 
De ouders die hun kind hebben aangemeld bij Instituut Noord voor (informatie over) de typelessen 
worden (of zijn) door Instituut Noord zelf benaderd voor het vervolg. 
 

Stichting Leergeld en Kindpakket  
Geen geld voor sport, hobby of schoolspullen? Kijk op www.kindpakket.nl  voor de mogelijkheden. Ter 
informatie: 
‘Het kindpakket is voor kinderen t/m 17 jaar uit gezinnen met een laag inkomen (zie daarvoor de 
website). Met het kindpakket kunt u voor uw kinderen een vergoeding krijgen voor het beoefenen van 
een sport, muziekles of hobby. Maar ook voor bijvoorbeeld een bioscoop- of pretparkbezoek, 
internetabonnement of identiteitskaart. Daarnaast kunt u een laptop voor school en het zwemdiploma 
A, B en C aanvragen. Hoe vraagt u het Kindpakket aan?  Ga naar www.kindpakket.nl. U komt bij de 
pagina voor het Kindpakket en de bijdrageregeling minima. Hier vindt u alle informatie. Of stuur een 
mail naar info@kindpakket.nl  
Maakt u andere kosten voor uw kinderen? Heeft u extra kosten voor uw kind(eren) die niet onder het 
kindpakket vallen? Bijvoorbeeld voor schoolbenodigdheden, schoolreisje of een fiets? Dan kunt u 
contact opnemen met Leergeld Sneek e.o. Zij vergoeden ook andere kosten die niet vallen onder het 
Kindpakket. Kijk op de website www.leergeldsneek.nl  voor meer informatie, of stuur een e-mail naar 
info@leergeldsneek.nl Voor meer vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Súdwest-Fryslân 
via 0515- 14 05 15. Indien gewenst kunt u hierover ook contact opnemen met ondergetekende. 
 
Gevonden voorwerpen 
De komende week ruimen we de gevonden voorwerpen op die we vanaf de zomervakantie in de 
schoolzaal hebben uitgestald. Ook de flyers en folders ruimen we dan op. 
 

De agenda: 
# week 40 en 41 6 – 17 oktober Kinderboekenweek 
# donderdag  7 oktober Bolletongersdei, kinderen ’s middags vrij. School is 11:45 u. uit. 
# vrijdag  8 oktober Team-studiedag kinderen de hele dag vrij. 
# week 42 18 – 22 oktober Herfstvakantie        
 

Met vriendelijke groet,  
Age Huitema 
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