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Beste ouders/verzorgers, 
 

Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) 
Vanuit het ministerie van 
onderwijs is een subsidie 
beschikbaar gesteld voor alle 
scholen voor de duur van 2 
schooljaren. Deze subsidie 
betreft een bedrag per leerling 
en is bedoeld om de in de 
coronatijd opgelopen 
achterstanden weg te werken. 
Het ministerie heeft een 
menukaart samengesteld 
waaruit scholen hun activiteiten 
kunnen kiezen. Na overleg in het 
team en met instemming van de 

medezeggenschapsraad hebben wij gekozen voor een diversiteit aan 
activiteiten: 
 

# Een deel van het geld hebben we ingezet in de klassenverkleining waardoor 
we ook dit schooljaar met 20 groepen kunnen werken. Hierdoor ligt de 
groepsgrootte gemiddeld ruim beneden het landelijk gemiddelde. 
 

# Ter ondersteuning van kinderen die moeite hebben met Technisch Lezen, 
Taalontwikkeling, Begrijpend Lezen en Rekenen hebben we Margriet de 
Rouwe, Monique Haringa en Gerda Boonstra  elk een dag in de week extra 
kunnen aanstellen om deze kinderen te helpen. Dat gebeurt individueel, in 
groepjes en soms ondersteunend tijdens de les.  
Daarvoor hebben onze onderwijsassistenten Rineke en Doortje ook een 
tijdelijke taakuitbreiding gekregen en is Sanne van der Goot voor 5 dagen in die 
functie aangesteld. 
 

# Ter ondersteuning van de Taal- spraakontwikkeling van de kinderen van de 
groepen 1 en 2 hebben we ervoor gekozen deze kinderen te laten screenen 
door een logopediste. Bij bijzonderheden kan zij ouders adviseren naar een 
logopediepraktijk naar eigen keuze te gaan. Daarnaast ondersteunt zij de 
groepsleerkrachten bij specifieke activiteiten in de groep op het gebied van taal 
en spraak. 
 

# Alle groepen krijgen gedurende dit schooljaar een serie tekenlessen van onze 
tekendocente Corrie Gerritsma. Daarnaast gaat Corrie weer tekenlessen 
verzorgen in het binnenkort (waarschijnlijk na de herfstvakantie) op te starten 
naschoolse activiteitenprogramma. 
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BSO en PSZ: 
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Oudervereniging 
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@gmail.com 
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# Elke vrijdag verzorgt Wieger Bakker de gymles  waarin stoeien en judospelen centraal staan. 
 

# Elke donderdag verzorgt Marijke Djurrema de muzieklessen. In een jaarschema zal zij alle groepen 
bedienen. 
 

# Om Kunst & Cultuur een meer prominente plaats binnen ons aanbod te geven, hebben de 
cultuurcoördinatoren van onze school Marijke Djurrema en Monique Breeuwsma een jaarplanning 
gemaakt voor elke groep voor wat betreft excursies en uitstapjes. Het betreft voor alle groepen een 
bezoek aan een museum, een standswandeling in Bolsward, excursies GroenDoen en projectweken: 
Fries, Muziek, Beeldend en Drama met een afsluitend ouderpodium. 
 

# Alle groepen krijgen dit schooljaar een periode lessen theater/drama aangeboden. Deze lessen 
zullen op dinsdagmiddag in het speellokaal verzorgd worden door Meintheater. Het betreft 4 
themalessen, te weten: Kennismaking, Een koffer vol verhalen, Als taal gaat bewegen en Spelen met 
rollen. De lessenserie voor de groepen 4 begint komende week. Daarnaast is dit theateraanbod 
opgenomen in de naschoolse activiteiten met de start voor de BSO-kinderen die zich daarvoor 
aangemeld hebben bij meester Max. Daar betreft het een variatie op bovengenoemde thema’s.  
 

# Kinderen die heel goed leren en zich ontwikkelen door te DOEN kunnen zich dit schooljaar uitleven 
in onze Maakklas die op woensdagochtend verzorgd wordt door Marijke Djurrema. Eerst betreft het 
kinderen van de groepen 7 en 8. 
 

# Elke woensdag is Jantina Agricola bezig met bewegend leren voor en met kleuters. Kinderen uitdagen 
door te bewegen. 
 

# Om ook aan verdere deskundigheidsbevordering te blijven werken is Ilse Bron op de woensdag 
alvast begonnen als Coördinator Passend Onderwijs. Zij zal die functie volgend schooljaar bekleden als 
Heleen van der Werf afscheid neemt van het onderwijs. Ze wordt begeleid door Heleen van der Werf 
en Dieuwertje van Dalfsen. 
 

# We hebben binnen dit NPO-budget geld gereserveerd voor een 3e groep 1 als de aanmeldingen daar 
aanleiding voor geven. We denken eraan net als vorig schooljaar in het voorjaar een nieuwe tijdelijke 
kleutergroep op te starten. 
 

Een grote diversiteit aan activiteiten waarvoor we de afgelopen weken allerhande schema’s en 
afspraken hebben gemaakt. We zijn ontzettend blij dat dit alles nu is opgestart. Opgemerkt moet 
worden dat het een tijdelijke subsidie betreft waarbij de hoogte van het subsidiebedrag voor het 2e 
schooljaar ook nog niet definitief is vastgesteld. Hierdoor is het onzeker  of  al deze activiteiten – in 
dezelfde omvang – voortgezet kunnen worden. Maar daarover later meer. Voor nu zijn we erg blij dat 
we al deze activiteiten konden bemensen en  genieten we van deze mogelijkheden! 
 

Gevonden voorwerpen 
Zoals eerder aangegeven, liggen de gevonden voorwerpen in de schoolzaal. Als u iets kwijt bent dan 
verzoek ik u daar de komende week een kijkje te nemen. De spulletjes die eind september nog over 
zijn geven we een goede andere bestemming. 
 

De agenda: 
# donderdag  7 oktober Bolletongersdei,  kinderen ’s middags vrij. 
# vrijdag  8 oktober Team-studiedag, kinderen de hele dag vrij. 

# week 42 18 – 22 oktober Herfstvakantie       Met vriendelijke groet, Age Huitema 


