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Agenda september 2022 
 

Datum Activiteit Tijd 

5 t/m 23 september Startgesprekken  

12 en 14 september Jeugdverpleegkundige op school  

Dinsdag 20 september Inloop- & Infoavond 17.30 – 19.00 uur 

Woensdag 28 september Kinderpostzegels Vanaf 12.00 uur 

Vrijdag 30 september Nieuwsbrief 2  

 

Voorwoord 
De kop is eraf, de eerste week zit er al weer op!  
Na een heerlijke vakantie is iedereen weer goed begonnen in de groepen. Deze eerste weken wordt er 
in de school gebouwd aan een fijne groep. Na een lange vakantie en in een nieuwe groep komen, is het 
belangrijk om elkaar opnieuw te leren kennen om zo een basis te leggen voor een goede relatie. Daarom 
worden er tijdens deze ‘Gouden weken’ in alle groepen allerlei activiteiten gedaan om dit te versterken. 



 

 

De week is afgesloten met een mooie startviering in de kerk o.l.v. pastor Foekema.  
In deze Nieuwsbrief leest u ook over de startgesprekken die we weer organiseren. De uitnodigingen 
daarvoor vindt u in Social Schools. 
Verder in deze Nieuwsbrief stellen zich de twee nieuwe collega’s voor, leest u iets over communicatielij-
nen en al wat eerste berichten uit de groepen. 
 
Hierbij wil ik iedereen een heel mooi schooljaar toewensen waarin we met elkaar fijn kunnen spelen, 
werken en leren! Laten we vooral het contact met elkaar (blijven) opzoeken zodat we vanuit de ‘Gouden 
driehoek’ het beste voor de ontwikkeling van uw kind(eren) kunnen betekenen! 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
Voor de vakantie heeft u kunnen lezen dat we twee nieuwe collega’s zouden krijgen: Simone en Afke. 
Hierbij stellen zij zichzelf voor. We heten hen beide van harte welkom en wensen hen veel succes en 
plezier op onze school! 
 
Voor de AMV-lessen komt er een nieuwe juf: Jeanette Valkema. De lessen starten aanstaande woens-
dag. 
 
Simone Feenstra 
Hierbij stel ik mij graag aan jullie voor als de nieuwe kleuterjuf van het 
Gregoriusteam.  
 
 
Mijn naam is Simone Feenstra en ik ben woonachtig te Joure. Na 20 jaar 
in Arnhem te hebben gewoond zijn wij in 2020 weer teruggekeerd naar 
Friesland. 
In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan in verschillende groe-
pen. Waarbij de groepen 3, 5 en 6 favoriet waren. Maar nu heb ik mijn 
pijlen gericht op de kleuters! Afgelopen juni heb ik mijn Master in Gro-
ningen afgerond, deze stond in het teken van de motorische ontwikke-
ling ten behoeve van het (voorbereidend) handschriftonderwijs. Hier-
door is mijn interesse in de (motorische) kleuterontwikkeling gewekt. En 
hoe mooi is het dat ik de opgedane kennis en ervaring nu in de praktijk 
mag brengen. Ik heb er in ieder geval veel zin in! 
Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten en de kinderen te leren kennen. Samen met het team ga ik er 
een plezierig schooljaar van maken. Tot ziens! 
 



 
 

 

Afke Rijpma 
Hoi allemaal! Mijn naam is Afke Rijpma en ik ben de nieu-
we onderwijsassistent op de St. Gregoriusschool. Ik ben 24 
jaar en kom uit Wolsum. Ik heb tijdens mijn opleiding 2 
jaar stage gelopen in Makkum en kon na het behalen van 
mijn diploma gelijk beginnen in Blauwhuis! Ik ben hier elke 
week van maandag t/m donderdag. In mijn vrije tijd ben ik 
graag bij mijn paard en pony's, kaats ik zelf óf geef ik 
kaatstraining in Wolsum. De meeste kinderen/ouders 
zullen mij dan misschien ook al wel kennen. Ik ben heel 
blij dat ik dit schooljaar hier mag werken en heb er dan 
ook erg veel zin in! Tot ziens! Groetjes Afke  
 
 
 

 

Communicatie 
Komende week krijgen alle oudsten het Informatieboekje mee. Daarin staat alle praktische informatie 
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.  
Vanaf dit schooljaar is er een printbare agenda beschikbaar vanaf de website van Social Schools. U kiest 
dan voor de optie: Jaaroverzicht. Wanneer u dan de pagina afdrukt, krijgt u per maand een overzicht van 
de activiteiten. 
 
Ouderbijdrage 
In het Informatieboekje kunt u lezen over de Ouderbijdrage en de inning daarvan. In de bijlage zit de 
nota. De Oudervereniging heeft woensdag tijdens de Nieuwjaarsborrel het stand van zaken gegeven en 
meegedeeld dat de ouderbijdrage dit schooljaar hetzelfde blijft. 
Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag zo snel mogelijk over te maken? Alvast bedankt namens de Ouder-
vereniging. 
 

Toestemming gebruik beeldmateriaal 
We willen u vragen om in Social Schools toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind 
aan te geven of weer even te controleren. Voorkeuren moeten per kind ingesteld worden en kunnen 
door beide ouders worden aangepast. 
 
Om via Social Schools de toestemming m.b.t. beeldvoorkeuren van uw kind(eren) in te regelen, gaat u 
als volgt te werk: 
 
 
 

https://app.socialschools.eu/


 

 

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 > toestemmingen> naam kind > geef de voorkeuren op. 
Betekenis van de velden: 
• blauwe ja = toestemming 
• blauwe nee = geen toestemming 
• witte achtergrond = geen voorkeur opgegeven 
 
Mochten er vragen zijn of loopt u tegen problemen aan binnen Social Schools, dan kunt u altijd even 
contact op nemen met school. 
 

Wijzigingen gezinsgegevens 
Mochten er wijzigingen zijn m.b.t. uw gezinsgegevens (denk aan adres, telefoonnummers, e-mailadres, 
oppas, huisarts, medische informatie) die voor ons van belang zijn om te weten, wilt u die dan doorge-
ven. Dat kan via info@gregoriusschool.nl 
Daarnaast vragen we alle ouders een telefoonnummer toe te voegen aan de contactgegevens in Social 
Schools. Leerkrachten hebben eigenlijk altijd wel een mobiele telefoon bij zich en kunnen op die manier 
makkelijk contact opnemen, mocht dat nodig zijn.  
Contactgegevens staan bij ‘Account en profiel’. De gegevens die u invult zijn standaard alleen zichtbaar 
voor de medewerkers in uw groepen, de schoolleiding en de administratie.  
 

Startgesprekken 
In de eerste weken van het nieuwe schooljaar voeren we startgesprekken met kinderen en hun ou-
ders/verzorgers. Het doel van deze gesprekken is (verdere) kennismaking en het bouwen aan een goede 
relatie met kind en ouders/verzorgers. Door dit bij de start van het schooljaar te doen, leggen we met-
een de basis voor het vervolg. 
 
Uw kind kan zelf vertellen en u als ouders/verzorgers krijgt de mogelijkheid om over uw kind te vertel-
len. Te denken hierbij valt aan:  

• Noem eens 4 of 5 woorden die bij je opkomen als je aan je kind denkt. 

• Waar is uw kind goed in? 

• Wat vind uw kind leuk om te doen (spelen, hobby, sport)? 

• Waar wordt uw kind blij van? 

• Enz. 
 

mailto:info@gregoriusschool.nl


 
 

 

Jongste/nieuwe groep 
We nodigen alleen de kinderen en hun ouders uit van de jongste/nieuwe groep. De kinderen en ouders 
van de andere groep kunnen zich – indien gewenst – melden om een afspraak te maken voor een start-
gesprek. De leerkrachten nemen vervolgens contact op. 
 
Vervolg 
Tijdens dit eerste gesprek maakt de leerkracht eventueel een afspraak met u voor een vervolggesprek. 
Als dit niet meteen nodig is, komt dat wel verderop in het schooljaar. Hierover informeren wij u nog. 
 

Kanjerupdate 
De startweken, ook gouden weken genoemd, bevatten een aantal basiselementen van de Kanjertraining 
zodat er een duidelijk fundament wordt neergelegd waarop kan worden voortgebouwd.  

Eén van de vuistregels bij Kanjertraining is: Bekend maakt bemind. Hoe beter we elkaar kennen in de 
klas, hoe groter de kans is dat we meer van elkaar verdragen. De eerste weken wordt hier op vele ma-
nieren aandacht aan besteed. Verder is een belangrijk uitgangspunt: we willen te vertrouwen zijn.  

In deze eerste dagen zijn de kleuters gestart met het boek “Max 
in het dorpje”. We doen de kennismakingsspelletjes ‘tik tik, wie 
ben ik’: hoeveel kinderen zitten er achter je en we luisteren naar 
elkaars vakantieverhalen.   

Groep 3/4 is elkaar aan het aftasten d.m.v. o.a. het ‘klokspel’ 
waarbij één kind de klepel is die in beweging gehouden wordt 
door twee kinderen. Het ‘treinwagonspel’ is een spel waarbij een 
rijtje kinderen de voorste precies moeten volgen.   

In groep 5/6 zijn de kinderen druk met ‘gele-ballonverhalen’ en 
vertellen elkaar wie ze zijn, waar kom ik vandaan en alles wat ze verder kwijt willen.   

Groep 6/7 heeft de kanjerposter besproken met aandacht voor het begrip vertrouwen en spelletjes ge-
speeld. Daarnaast maakt elke leerling een video over zichzelf.  

In groep 8 hebben de kinderen een brief geschreven over zichzelf en gaan later bekijken van wie de brief 
geschreven heeft.   

Allemaal mooie activiteiten om elkaar beter te leren kennen. We gaan vol vertrouwen dit jaar in en ho-
pen op een super mooi jaar met mooie momenten van samen spelen, praten en werken! 
 

Nieuwjaarsborrel 
Ook met de ouders/verzorgers wilden we een goede start maken en daarbij is het belangrijk dat je el-
kaar ontmoet en kunt spreken. Dat hebben we woensdagavond gedaan tijdens de Nieuwjaarsborrel. Het 
was een gezellige bijeenkomst! 
 



 

 

Start in groep 3/4 
Het nieuwe schooljaar is voor de meeste kinderen toch altijd wel 
weer even spannend (en wat te denken van de overgang van de 
kleuters naar groep 3), maar als je er eenmaal bent en samen 
met alle klasgenootjes weer mag werken en spelen zijn de 
zenuwen toch snel weer weg. We hebben de eerste dag in de 
kring even over de vakantie verteld en daarna de nieuwe 
spulletjes bekeken (en dat waren er nog al wat), dat is altijd een 
feestje.  

Vervolgens hebben we heerlijk van alles samen gedaan en 
konden we even bijpraten. Rekenspelletjes, fruit eten, buiten 
spelen, maar ook bij de gymles met een parachute kun je met 
elkaar heel veel plezier beleven. Tussendoor komen dan vanzelf 
regeltjes aan bod die nodig zijn om er een fijn schooljaar van te 
maken. Daar hebben we het met elkaar over gehad. Zo’n eerste 
dag vliegt voorbij. Dan merk je weer hoe fijn het is om weer op 
school te zijn en hoe makkelijk alles weer went.  

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Moestuin 
In de zomervakantie is er ontzettend goed op onze tuin gepast! Hedzer Rijpkema met Pake en Tsjerk 
Smitstra met ouders hebben beide drie weken op onze moestuin gepast. Heren en familie, nogmaals 
reuze bedankt dat jullie ons hiermee hebben geholpen! 
 

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. 
 

Gezondheidsonderzoek leerlingen geboren 2013 
Op maandag 12 en woensdag 14 september is de jeugdverpleegkundige aanwezig bij ons op school om 
alle leerlingen uit 2013 te zien. Deze ouders hebben hiervoor een uitnodiging met datum en tijdstip 
thuisgekregen. 
Ouders van leerlingen uit andere groepen kunnen ook contact zoeken indien ze graag een afspraak zou-
den willen maken op deze dagen bij de jeugdverpleegkundige.    
Voor vragen of voor het verzetten van de afspraak nemen ouders contact op via het telefoonnummer 
088 22 99 444.  
 
 
 

 


