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Agenda mei 2021 
 

Datum Activiteit Tijd 

3 mei t/m 14 mei Meivakantie  

4 mei Dodenherdenking  

5 mei Bevrijdingsdag  

9 mei Moederdag  

13 mei Hemelvaartsdag  

17 t/m 28 mei Bag2School  

19 mei RTK (online)  

24 mei Tweede Pinksterdag – vrij   

4 juni  Nieuwsbrief 10  

 

 
 



 

 

Voorwoord 

Bijna Meivakantie en daarna op naar de laatste periode van 8 weken tot de Zomervakantie: tjonge 
jonge, wat vliegt ook nu weer de tijd. Door het vele ‘geschakel en geregel’ worden we met z’n allen een 
beetje geleefd… Hopelijk wordt (en blijft!) er weer wat meer mogelijk nu er wat versoepelingen zijn, 
maar het blijft vragen om alertheid; daar kunnen we niet omheen. 
 
Gelukkig (zeker voor de kinderen!) hebben er inmiddels wel weer een aantal activiteiten – zij het in aan-
gepaste vorm – plaatsgevonden: een voorstelling voor groep 1/2 (coronaproof) en een heerlijke sport- & 
speldag met prachtig weer. Daar worden we met z’n allen toch weer erg blij van! 
 
Voor de periode tot de Zomervakantie staan ook altijd verschillende activiteiten gepland. De meest bij-
zondere die alleen voor dit jaar zou gelden is dat onze school begin juni 100 jaar bestaat! Het grote feest 
inclusief reünie hadden we al uitgesteld. Maar ook op schoolniveau kunnen we nog niks anders dan al-
leen iets in eigen groepen. We willen het graag gezamenlijk vieren met alle kinderen bij elkaar, maar dat 
kan nu nog niet. We kiezen er dan ook voor om ook dit schoolfeest op te schuiven naar het moment dat 
het wel mag. Dat zal (hopelijk!) aan het begin van het nieuwe schooljaar zijn. De rest volgt later… 
 
Ook het schoolkamp voor groep 8 en de schoolreisjes voor de andere groepen vallen onder de activitei-
ten. Hierover leest u verderop meer. En ook de Afscheidsavond zal weer een aangepaste vorm krijgen. 
 
We hanteren in ieder geval voor alle activiteiten: we doen wat kan en mag, ook al is dat in aangepaste 
vorm. Pas wanneer dat laatste niet mogelijk/verantwoord is, wordt de activiteit gecanceld of uitgesteld. 
We houden u op de hoogte van de aanpassingen en maken er zeker deze weken nog een fijne periode 
van! 
 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en extra onder-
steuning 
Zoals u ongetwijfeld uit de media hebt vernomen, wordt er incidenteel extra geld geïnvesteerd in het 
onderwijs. Het gaat hier om niet-structurele gelden voor de duur van 2 jaar.  
De laatste 8 weken van het schooljaar hebben wij een budget gekregen om in te zetten als extra onder-
steuning. Voor dit budget worden Angelique (Natuur, Wetenschap & Techniek) en Annemiek (creatief) 
extra ingezet. Door hen in te zetten in een gedeelte/de helft van de groep, heeft de leerkracht de han-
den vrij voor de andere helft. Zo kan er extra ondersteuning geboden en focus aangebracht worden. 
 
De inzet van de NPO-gelden wordt aan de hand van de ‘schoolscan’ en de mogelijkheden van de ‘menu-
kaart’ met (bewezen effectieve) interventies bepaald. Hierover gaan de geledingen (MR, SAC, OV) met 
het team in gesprek over de keuzes die wij hiervoor zouden willen maken en welke realistisch en haal-
baar zijn. Deze (online) Rûnetafelkonferinsje (RTK) staat gepland op woensdag 19 mei. 
Het volledige plan moet voor de Zomervakantie klaar en goedgekeurd zijn. De investering start na de 
zomer en duurt 2 schooljaren (2021 – 2022 en 2022 – 2023).  
 



 
 

 

Personele zaken 
Vertrek Juf Ingrid en juf Adrie 
Juf Ingrid en juf Adrie gaan ons verlaten… 
Na járen op de St. Gregoriusschool te hebben gewerkt, in veel verschillende groepen, gaat juf Ingrid 
onze school verlaten. Ze gaat stoppen met het werken in het onderwijs. Een moedig besluit dat je niet 
zomaar neemt. Juf Ingrid gaat wat anders doen. Wat dat gaat worden, dat gaat ze de komende tijd on-
derzoeken.  
Juf Adrie gaat ook stoppen in het onderwijs. Ook voor juf Adrie was het een lastige keuze. Na jarenlang 
als leerkracht en kindercoach aan het werk te zijn geweest, heeft ze besloten zich nu volop te richten op 
haar kindercoachpraktijk. 
 
Aan het eind van dit schooljaar nemen we van beide afscheid. Hierover informeren we u uiteraard. 
 
Ondertussen zijn we druk bezig met het zoeken naar nieuwe collega’s. Hierover informeren we u bin-
nenkort. 
 
Even voorstellen 
Omdat de afwezigheid van zowel juf Annemieke als meester Pyt langer duren én omdat we elkaar in 
deze tijd nu eenmaal niet zo gauw treffen, stellen de vervangers zich in deze Nieuwbrief even voor. 
 
Vera Regeling 

Beste ouders,  
 
Mijn naam is Vera Regeling, ik ben 23 jaar oud en woon in Bolsward. In mijn vrije 
tijd vind ik het leuk om samen met mijn familie en vrienden leuke dingen te doen. 
Ook ben ik vaak op het volleybalveld te vinden.  
Sinds half april mag ik in deze leuke groep 7/8 aan de slag samen met Irma. Inmid-
dels heb ik ontdekt wat een leuke, behulpzame en sociale kinderen er in deze groep 
zitten!  
 
We gaan er een leuke tijd van maken! 

 
Irma Krijnsen 
De kinderen van groep 7/8 ken ik inmiddels al een beetje en ik heb nog geen idee welke ouders erbij ho-
ren. En andersom weten jullie niet wie de juf is van jullie kinderen!  
 



 

 

Dan wordt het hoogtijd dat ik mezelf even voorstel:  
Ik ben Irma Krijnsen- Bos en sinds vorige week (deels)juf van groep 7/8. De 
eerste ervaring met deze groep was heel positief. Wat een bijzonder en fijne 
groep kinderen is dit! 
 
Even kort iets over mijzelf: 
Ik woon in Bolsward, dus lekker dichtbij. Hier woon ik samen met mijn man 
René, we hebben 2 kinderen. Jobbe van 21 jaar en Jelte van (bijna) 20 jaar. 
Jobbe studeert in Driebergen aan de IVA. Hij woont op kamers en heeft het 
enorm naar zijn zin. Meestal komt hij de weekenden thuis en wordt dan lek-
ker verwend door mij! Jelte heeft na het behalen van zijn vwo-diploma, een tussenjaar genomen. Inmid-
dels is het nu al zijn tweede tussenjaar. Zijn doel is om profwielrenner te worden. Hij is dus veel aan het 
trainen, fietsen en krachttraining. In de avonden werkt hij bij DHL. René is directeur bij Ijssel Technolo-
gie, dit is een technisch onderhoudsbedrijf.  
 
Op donderdag/vrijdag en woensdag om de week ben ik juf van jullie kinderen. De andere dagen ben ik 
bezig als binnenhuisarchitect en ben ik werkzaam als projectleider bij Avans+. We verkopen trainingen 
en opleidingen aan mensen in het onderwijs, van directeur tot leerkrachtondersteuner.  
In mijn vrije tijd kun je me vinden op mijn racefiets of trek ik mijn schoenen aan en ga lekker hardlopen. 
Dus wie weet treffen jullie mij een keer op de fiets of hardlopend door Blauwhuis heen! 
 
Groet Irma Krijnsen 
 
Gonda Boersma 

Sûnt 29 maart kinne jim my wolris bûten de hikke as op it skoalplein by de 
St.Gregorius tsjin komme. 
Ik bin Gonda Boersma, wenje yn Snits en bin de ferfangster fan juf Anne-
mieke yn groep 1,2 dy't in ferfelend ûngemak mei de fyts hân hat. 
Tegearre mei juf Tineke sil ik dizze leuke groep bern graach, oan't yn elts 
gefal de grutte fakânsje, op moandei en tiisdei les jaan. 
Foar my is Tineke gjin frjemde kollega, want hiel lang lyn sieten we by 
elkoar yn'e klasse fan de KLOS-oplieding, destiids beide op deselde skoalle 
sollisiteard en ek beide doe in baan krigen. Wol op oare skoallen, mar foar 
itselde bestjoer yn Ljouwert. Yn Ljouwert ha'k dan ek hiel wat jierren 
wurke, oan't ik yn 2006 nei Snits ferhúze en hjir op de Thomas van Aqui-
noskoalle kaam te wurkjen. Yn 2018 bin ik op dizze skoalle stopt en yn it 
supportteam fan de BMS stapt. As je foar it supportteam wurkje dan kinne 

je oerol en nergens op in skoalle frege wurde, mar wol op skoallen dy't ûnder it bestjoer fan de BMS 
falle. Dit kin ferfanging wêze foar sykte, mar ek foar kollega's dy't bygelyks in kursus ûnder skoaltiid ha 
as somtiden ek wolris foar ûnferwachte saken. 
En sa ha'k al hiel wat skoallen yn Fryslân fan binnen besjoen en hiel wat nammen ûnthâlde moatten.  
No dus foar in wat langer skoft yn Blauhús.  
Foar de bern bin ik al lang net mear in ûnbekende en it fielt fan beide kanten dan ek al hiel fertroud.  



 
 

 

En ha Tineke en ik bij elkoar yn'e klasse sitten, ha jierren ús eigen groep hân en wurkje no, nei safolle 
jier, ris tegearre as duo. 
De bern fan ús groepen binne noch altyd fan deselde leeftiid: 4,5 as 6 jier. Allinnich binne wy wol wat 

âlder wurden 😉. 
Yn elts gefal oan't sjen by de hikke as op it skoalplein. 
 
Groetnis Gonda Boersma 
 

Kanjerupdate 
In groep 3-4 zijn we bezig met het knieboek ‘Max en de vogel’. In het nest wordt de kleine Tirza steeds 
groter en groter. Het nest wordt uiteindelijk te klein. Daarom moet Tirza gaan vliegen. Dat gaat natuur-
lijk met vallen en opstaan. De aalscholvers uit de buurt vinden het maar niks dat Tirza probeert te vlie-
gen, vooral als Tirza ook nog eens tegen het nest van de aalscholvers botst. Gelukkig komt papa er dan 
bij, die brengt haar terug naar het nest.  
We herhalen met elkaar de Kanjerafspraken: • Ik ben te vertrouwen • Ik help • Niemand speelt de baas, 
we werken samen • Niemand lacht uit, we hebben plezier • Niemand blijft zielig, we doen mee We be-
spreken kort met elkaar hoe het gaat met de afspraken. Hoe gaat het in de klas? Hoe gaat het in de 
gang? Hoe gaat het op het plein? Welke afspraken gaan goed, om welke afspraak moet de klas nog meer 
denken? Heeft iemand een tip voor een ander? Of heeft de juf een tip voor de klas? Een tip kan ook zijn: 
Je doet het goed! Ga zo door! 
 

Indeling groepen 2021 – 2022  
De afgelopen weken zijn we als team met elkaar in gesprek geweest over de groepsindeling voor het ko-
mend schooljaar. 
Ook in 2021 – 2022 gaan we met 5 (combinatie)groepen werken. Dat betekent dat we ook dit jaar weer 
gaan splitsen om mooie groepen te formeren. De verdeling van de groepen wordt als volgt: groep 1/2, 
groep 3/4, groep 5/6A, groep 6B/7, groep 8. 
De indeling van de groepen is vanochtend in de groepen met de kinderen gedeeld. Voor de groep die 
gesplitst gaat worden geldt dat wij de kinderen een stem geven in met wie zij van de eigen jaargroep in 
de groep zouden willen zitten. 
De verdeling van de kinderen wordt op woensdag 2 juni met de kinderen gedeeld. 
 

Vastenactie 2021 
Ondanks dat er minder mogelijk was dan anders, hebben de kinderen ontzettend hun best gedaan om 
geld in te zamelen voor de Vastenactie. Ze hebben met ‘een heitje voor een kwarweitje’ een groot be-
drag opgehaald. Super gedaan! 
 
 
 
 



 

 

Sport- & Speldag 

Afgelopen maandag hadden wij onze jaarlijkse sport- en speldag.  
De dag begon al super met een strakblauwe lucht en een stralende zon. In de ochtend zijn we aan het 
rekenen/spellen en bewegen geweest. Daarnaast ging iedere groep langs de buurtsportcoach. We 
mochten spelen met allemaal materiaal, zoals BMX fietsen, steppen, pijl en boog, enz. Wat een feest! 
In de middag hebben we de sport- en speldag voortgezet op het sportveld met de bekende onderdelen 
zoals verspringen, sprint en bal gooien.  
Al met al een geslaagde dag! De foto's komen op de OneDrive. 
 

 

 



 
 

 

Bag2school actie 17 t/m 25 mei  
De Bag2school kledinginzameling komt er weer aan!  
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie 
door een (vuilnis) zak te vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel. Dit 
zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. 
Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet 
ingezameld mag worden, www.bag2school.nl . Daarnaast vindt u hier nog meer 
informatie over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen 
gaat.  
 
Vanaf het jaar 2021 levert Bag2school geen zakken meer, omdat hier weinig gebruik van wordt gemaakt 
en zakken dus worden weggegooid. Een vuilniszak, groot of klein, kan prima gebruikt worden.  
     
De zakken zullen worden verzameld in de hal van de Singel. De deur van de Singel is elke ochtend tussen 
8.00 – 12.00 open en we vragen u hier zelf de zakken neer te leggen. Zorgt u dat de zak goed dicht zit?  
Let u erop dat er maximaal 1 persoon per keer in de Singel naar binnen gaat en denkt u om de 1,5 meter 
afstand onderling als u even wachten moet?   
Mocht u op een ander moment zakken langs willen brengen, dan kunt even contact opnemen met 
school. Ook voor andere vragen over de Bag2schoolactie kunt u altijd contact opnemen.  
 
 

 
 
 



 

 

Nieuwe methode Trefwoord 
De afgelopen periode hebben wij een proefabonnement gehad op Trefwoord. Trefwoord is methode 
voor levensbeschouwing op de basisschool. Hiervoor maakten we – niet meer naar tevreden-
heid – gebruik van Hemel en aarde. Hiermee zijn we per direct gestopt.  
Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Kinderen worden uitgedaagd om aan 
de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke 
thema’s. 
Trefwoord biedt dagelijks materiaal waarmee levensbeschouwelijke thema’s  verkend worden. 
Wekelijks zorgen drie domeinen voor verbreding en verdieping van het thema.  
De komende periode gaan over ‘vasthouden’, ‘communiceren’, ‘treuren’ en ‘beginnen’. Deze 
laatste is een wisselthema en gaat over de afronding van dit schooljaar en straks het begin van 
het nieuwe schooljaar. 
 

Schoolkamp en Schoolreisjes 
Helaas hebben wij met elkaar moeten besluiten het schoolkamp van groep 8 niet door te laten gaan. 
We zouden - zoals gebruikelijk - met de kinderen van groep 8 van zes scholen van de BMS naar Ameland 
toegaan, maar dat is in deze tijd met nog vele coronabesmettingen + consequenties niet verantwoord 
om te doen. Verdrietig, maar het is niet anders... 
Uiteraard gaan we aan de slag met een alternatief voor onze groep 8. Dit wordt echter geen combinatie 
met een andere groep 8/school. Dit alternatief zal ook later in het schooljaar zijn, ergens aan het eind. 
 
Ook de schoolreisjes die gepland stonden, schuiven we op. Deze gaan naar het nieuwe schooljaar, er-
gens in september 2021. Gelukkig zijn we aan het begin van het schooljaar al weg geweest! 
 

Enquête BSO (Buiten Schoolse Opvang) 
Hierbij nogmaals de oproep om de enquête in te vullen, we hebben tot nu toe erg weinig reacties ont-
vangen. Wilt u de enquête invullen? Ook als u geen behoefte heeft, dan weten we hoe groot de vraag is. 
 
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?   
 
 
 
 

https://forms.gle/krStyKZezkeRPhiK7


 
 

 

Geef een (prenten)boek cadeau! 
Ook dit jaar krijgen de kinderen weer een (prenten)boek cadeau, aangeboden door Uitgeverij Osinga – 
De Jong en de BMS. Deze week ontvangen de kinderen van groep 5 t/m 8 het boek ‘De brief voor de ko-
ning’ van Tonke Dragt. In mei ontvangen de kinderen van groep 1 t/m 4 een prentenboek. Welke dat 
wordt, dat is nog een verrassing… 
We wensen alle kinderen heel veel plezier met hun nieuwe boek; lekker lezen in de Meivakantie! 

 


