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Agenda september 2021 
 

Datum Activiteit Tijd 

Augustus/september Startgesprekken  

14 september Schoolreisjes  

16 september Inloop- & Infoavond   

24 september Nieuwsbrief 2  

29 september Kinderpostzegels  
 

Start schooljaar 
We hebben een goede start van het nieuwe schooljaar gehad! Alle groepen en (bijna) alle kinderen zijn 
op school en alweer volop met van alles en nog wat bezig. Wat voelt het goed die gezellige ‘reuring’ 
weer in school te hebben! 
Een fijne week hebben we afgesloten met een mooie openingsviering in de kerk onder leiding van pas-
tor Foekema. Het thema was ‘puzzels’. Aan de hand van een mooi verhaal vertelde pastor Foekema 
waarom alle puzzelstukjes – met alle verschillende kwaliteiten – van een puzzel even belangrijk zijn. 
School is één grote puzzel en ook wijzelf zijn een puzzel. Alle stukjes (kinderen en team) met allemaal 
verschillende, unieke eigenschappen en kwaliteiten horen bij elkaar en maken er een mooi, compleet en 
sterk geheel van. We maken er met elkaar een mooi schooljaar van! 



 

 

 

 
 
Corona en richtlijnen 
Gelukkig kunnen we in en om school gewoon werken en leren. We hopen van harte dat dat zo blijft!  
Wat betreft corona en hoe te handelen volgen we steeds de laatste richtlijnen die wij doorkrijgen vanuit 
de BMS, Veiligheidsregio en de nieuwste Beslisboom.  
 
Jaarplanning 
Wij hebben ervoor gekozen om alles wat in een normaal schooljaar ingepland wordt, nu ook in te plan-
nen. Daar waar aanpassingen nodig zijn, passen we die toe. 
We maken bij iedere activiteit een weloverwogen keuze of iets wel of niet doorgaat en hoe we eventu-
eel een andere invulling gaan geven aan de activiteit. Hierover wordt u steeds geïnformeerd. 
 
Info- & Inloopavond 
De Info- & Inloopavond gaat dit jaar wel door, maar de organisatie zal iets anders zijn. Denk aan ‘tijd- 
shifts’ zodat niet alle ouders tegelijk in school zijn. Daarover informeren we u via Social Schools. 
 

Communicatie 
Vandaag hebben alle oudsten het Informatieboekje meegekregen. Daarin staat alle praktische informa-
tie geschreven. Alle communicatielijnen staan er ook in. Zoals u weet, is Social Schools ons belangrijkste 
communicatiemiddel. Houdt u die dus goed in de gaten gedurende het schooljaar? 
De agenda (jaarplanning) staat hier ook in. 
 
 
 
 



 
 

 

Ouderbijdrage 
In het Informatieboekje kunt u lezen over de Ouderbijdrage en de inning daarvan. In de bijlage hierbij 
heeft u de nota hiervoor ontvangen. Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag zo snel mogelijk over te ma-
ken? Alvast bedankt namens de Oudervereniging. 
 

Personele zaken 
Zoals u weet en voor de vakantie al is gecommuniceerd, hebben er wat wisselingen in het team plaats-
gevonden. Daarnaast is er extra geld beschikbaar gesteld om te werken aan (eventuele) achterstanden 
op welk gebied dan ook.  
We hebben er met elkaar voor gekozen om extra inzet in en rond de groepen in te zetten, zodat er meer 
focus aangebracht kan worden in de lessen.  
Ook vinden we het belangrijk dat we ons niet alleen richten op het cognitieve maar ook ruimte en invul-
ling geven aan de praktische en de creatieve talenten van kinderen. 
Dit heeft ertoe geleid dat – naast extra leerkrachten en een onderwijs assistent – Angelique van Tetering 
en Annemiek Popma bij ons aan de slag gaan (zijn). Beide werken met kinderen van alle groepen. Ange-
lique richt zich met name op natuur, wetenschap en techniek en Annemiek hoofdzakelijk op creatief. 
Maar beide zullen ook andere invullingen op zich nemen. 
Angelique gaat tevens met kinderen aan de slag die qua leerstof wat meer en daardoor anders nodig 
hebben. Uiteraard worden bij dit laatste de betreffende ouders betrokken. 
 
Hieronder stellen de nieuwe collega’s zich voor: 
 
Janine van der Lee 
Graag stel ik mijzelf even kort voor. Ik ben Janine 
van der Lee. Ik ben 44 jaar, getrouwd met Freek  
en heb twee meiden van bijna 8 en 10. Als ik thuis 
ben schilder, schuur of bik ik graag onze boot, de 
Antje Adelheid, een tweemastklipper uit 1913. En 
in de zomer varen wij met onze boot over de 
Waddenzee.  
Ik ben de 'nieuwe' juf in groep 6/7. Daarnaast sta 
ik op de ene woensdag voor de klas van juf Pytrik 
en de andere woensdag voor de klas van meester 
Pyt. Ik heb 'nieuw' tussen aanhalingstekens ge-
schreven, want helemaal nieuw ben ik niet op de 
Gregoriusschool. Ik heb twee jaar geleden hier ook 
al een jaar rondgelopen. Ik viel toen in voor juf Adrie die zwangerschapsverlof had. Ik heb het toen 
enorm naar mijn zin gehad in Blauwhuis en vind het dan ook reuzeleuk om weer op mijn oude stek terug 
te keren.  

 
 
 



 

 

Andrea Büter 
Mijn naam is Andrea Buter en ik ben geboren en getogen in Drenthe. Mijn 
onderwijsloopbaan is begonnen in Zwolle waar ik bijna twintig jaar heb ge-
werkt als leerkracht in de bovenbouw en als intern begeleider. Sinds twee jaar 
woon ik in het mooie Friesland. Dit schooljaar werk ik op de maandag op de 
Sint Gregoriusschool en ondersteun ik de leerkrachten van groep 3/4, 5/6 en 
6/7. Het kan dan zijn dat uw zoon of dochter bij mij gaat rekenen of bijvoor-
beeld de spellingsregels gaat oefenen. Op donderdag en vrijdag werk ik in 
Makkum op de Sint Martinusschool en geef ik o.a. les aan groep 7-8. Daar-
naast volg ik de opleiding voor schoolleider en hoop dit schooljaar mijn diplo-
ma te behalen. In mijn vrije tijd mag ik graag Friesland ontdekken op de (ra-
ce)fiets, zwemmen, spannende detectives lezen of naar het theater gaan. Het 
gaat vast een mooi schooljaar worden!  

 
Lydia de Jong 
Hoi, ik bin Lydia de Jong. Tweintich jier en wenje mei myn 
âlders, broer en suske yn Hidaard. Dit skoaljier gean ik it lêste 
jier fan de Pabo yn. Ik sil myn LIO-staazje rinne yn groep 3-4. It 
measte fan de tiid sil ik der wêze op tiisdei en woansdei. Dizze 
dagen sille yn it ferrin fan it skoaljier ek wolris feroarje.  
Sels ha ik op de basisskoalle yn Reahûs sitten. Hjirnei ha ik de 
havo folge op it Bogerman yn Wommels en de lêste twa jier 
op it Bogerman yn Snits. Nei it ôfrûnje fan de havo ha ik 
keazen foar de Pabo. Yn myn earste jier ha ik staazje rûn yn 
groep 4 en groep 5 op it IKC Bonifatius yn Snits. Yn it twadde 
jier, ek yn Snits, yn groep 1-2 en groep 7 fan de Thomas fan 
Aquino skoalle. Ôfrûne skoaljier ha ik yn groep 3-4-5 op it Sint 
Bonifacius Kindcentrum yn Reahûs staazje rûn.   
Hjirneist kinne jim my fine yn it follybal fjild, keatsfjild, efter de 
kassa by de Jumbo yn Wommels as doch ik leuke dingen mei 
famylje en freonen.  
Ik ha in soad sin yn dizze learsume en leuke tiid by jim yn Blauhús!  
 

Kanjerupdate 
Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, 
ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid. 
De startweek van de Kanjertraining vindt plaats in de eerste weken van het schooljaar. 
De startweek bevat een aantal basiselementen van de Kanjertraining zodat er een duidelijk fundament 
wordt neergelegd waarop kan worden voortgebouwd. Onderdelen van de startweek: 
• Kennismakingsspellen 
• Smileyposter 
• Petten: herhalen van de betekenis van de kleuren van petten. 



 
 

 

• Vertrouwens oefeningen 
• Motor en bezinepomp 
• Plagen, ruzie en pesten 
• Klas-afspraken 
• Vragen stellen aan de leerkracht 
 
Tijdens de Kanjerlessen zal er langzaam meer verdieping komen op de verschillende onderdelen. Er is bij 
de startweek een onderscheid in onder- midden- en bovenbouwgroepen. In de startweken komen de-
zelfde kernoefeningen op een passende manier bij de leeftijd aan bod. Leerkrachten, directie, ouders en 
kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 
We gaan voor een mooi jaar, een goed begin is het halve werk! 
 
Kanjertraining in de kleutergroep. 
We hebben een gesprek gehad over vertrouwen. De reacties van kinderen: “dan beloof je iets", “dan 
moet je het ook doen". Het spel ‘Blind Volgen’ gaan we spelen. 
Ik vraag aan mijn hulpje wie zij vertrouwt. Met wie durft zij met gesloten ogen door de klas te lopen. Ze 
noemt een naam van een kleuter. Die kleuter vraag ik of ze te vertrouwen is. Het antwoord is “ja” en 
ook wil zij mijn hulpje, die de ogen gesloten heeft, door de klas begeleiden zonder dat die ergens tegen 
aan botst. Meerder kinderen gaan om de beurt per tweetal een rondje door het lokaal. Het is een prach-
tig gezicht hoe zorgvuldig sommige kinderen zijn. Geweldig te zien hoe kinderen vol vertrouwen de ogen 
dicht houden en meelopen. Natuurlijk zijn er kinderen bij die het te spannend vinden en door een kiertje 
meekijken. Dit keer was het met een eigen gekozen maatje. Na deze oefening meerdere keren gedaan 
te hebben worden de tweetallen door de leerkracht bij elkaar gezocht. Zo kan het vertrouwen in elkaar 
groeien. 
 

Startgesprekken 
Ook dit jaar voeren we weer startgesprekken met kind en zijn/haar ouders. Doel van het gesprek is het 
bouwen aan een goede relatie. Hierbij nog even de informatie die handig kan zijn voor de voorbereiding. 
 
Gouden Driehoek 
Voor een kind is het belangrijk dat het ziet dat vader en moeder en meester/juf het goed met elkaar 
hebben, dat zij elkaar kennen, dat zij een relatie met elkaar hebben. De relatie ouder - kind - leerkracht 
wordt wel de ‘gouden driehoek’ genoemd: het kind kan zich helemaal vertrouwd voelen door de basis 
die er bestaat tussen de volwassen opvoeders.  
Ouders die betrokken zijn bij alles wat met de opvoeding te maken heeft – en dus vooral ook bij alles 
rondom het gebeuren op school – stralen dat uit naar hun kind. En dat komt het gevoel van welbevin-
den en het leervermogen van kinderen ten goede. 
 
Waarover gaan we praten in dit eerste gesprek?  
Wij horen graag van jullie als ouders wie jullie kind is, wat zijn/haar leuke eigenschappen zijn, zijn/haar 
kwaliteiten, enz.  Jullie zijn immers de expert als het over jullie kind gaat. En misschien zijn er ook wel 



 

 

bijzonderheden die genoemd moeten worden (zorgen over een ziek familielid, scheiding in de familie). 
Hoe meer we van jullie kind weten, des te fijner.  
En wellicht heeft jullie kind extra begeleiding nodig, ook dat kan worden verteld door jullie als ouders of 
door jullie kind.  
Misschien kunnen jullie er thuis alvast eens over praten. De kinderen zitten bij dit gesprek en dat bete-
kent dat zij ook hun inbreng mogen hebben. 
 

Toestemming gebruik beeldmateriaal 
We willen u vragen om in Social Schools toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind 
aan te geven. Andere jaren gaf u dit aan op een formulier dat moest worden ingeleverd. Social Schools 
heeft als voordeel dat u de toestemmingen op ieder moment kunt aanpassen. Daarnaast kunnen wij 
snel een overzicht maken van alle toestemmingen. 
Om via Social Schools de toestemming m.b.t. beeldvoorkeuren van uw kind(eren) in te regelen, gaat u 
als volgt te werk (voorkeuren gelden per kind en kunnen door beide ouders worden aangepast): 
 
Via de website: 
Ga naar Administratie > naam kind > Beeldgebruikvoorkeuren > geef de voorkeuren op. 
Betekenis van de iconen: 
• groen vinkje = toestemming 
• rood kruisje = geen toestemming 
• vraagteken = geen voorkeur opgegeven 
Via de app: 
Ga naar Administratie > naam kind > Beeldgebruikvoorkeuren > geef de voorkeuren op. 
Betekenis van de velden: 
• blauwe ja = toestemming 
• blauwe nee = geen toestemming 
• witte achtergrond = geen voorkeur opgegeven 
 
In de bijlage kunt u meer lezen over Toestemming gebruik beeldmateriaal. Mochten er vragen zijn of 
loopt u tegen problemen aan binnen Social Schools, dan kunt u altijd even contact op nemen met 
school. 
 

Schoolreisjes 14 september 
Doordat de schoolreisjes afgelopen schooljaar niet zijn doorgegaan, gaan wij nu aan de start van dit 
nieuwe schooljaar alsnog met alle groepen. Fijn! De uitnodiging en verdere informatie ontvangen de 
kinderen (en u) nog. We maken er een mooie dag van! 
 

Typecursus  
De kinderen van groep 7 hebben de folder meegekregen voor de typecursus van Instituut Noord. Wij 
vinden het belangrijk dat kinderen typevaardig zijn. Bij voldoende aanmelding vindt de cursus op school 
plaats. 


