
 

Nieuwsbrief 3 juli 2014 

 
 

Algemeen 

Nieuwe locatiecoördinator 
Zoals u weet is Anne Osinga ijdelijk de locatiecoördinator van onze school. Na een 
sollicitatieprocedure is Rijanne Spoelman m.i.v. het nieuwe schooljaar benoemd als zijn opvolger. 
Samen met het team gaan we volgend jaar op volle kracht verder om er voor de kinderen van 
onze school weer een mooi jaar van te maken. 

Jaap Rosema 
 

Groepsindeling 
U hebt er lang op moeten wachten, maar nu de locatiecoördinator bekend is vindt u onderstaand 
de groepsbezetting voor volgend schooljaar. 

Groep  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

1/2  Morgen Judith 
Schouten 

Judith 
Schouten 

Joke Buist Joke Buist Joke Buist 

1/2  Middag  Judith 
Schouten 

Judith 
Schouten 

 Joke Buist  

3/4 Morgen Fieneke 
Snitjer 

Fieneke 
Snitjer 

Fieneke 
Snitjer 

Fieneke 
Snitjer 

Fieneke  
Snitjer 

3/4 Middag  Fieneke 
Snitjer 

Fieneke 
Snitjer 

 Fieneke 
Snitjer 

 

5/6 Morgen Rijanne 
Spoelman 

Rijanne 
Spoelman 

*Zie onder Vanessa 
Frankes 

Vanessa 
Frankes 

5/6 Middag  Rijanne 
Spoelman 

Rijanne 
Spoelman 

 Vanessa 
Frankes 

Vanessa 
Frankes 

7/8 Morgen Jaap 
Veenstra 

Jaap 
Veenstra 

Jaap 
Veenstra 

Jaap 
Veenstra 

Jaap  
Veenstra 

7/8 Middag  Jaap 
Veenstra 

Jaap 
Veenstra 

 Jaap 
Veenstra 

Marcia 
Striedelmeijer 

Locatie-
coördinator 

Morgen    Rijanne 
Spoelman 

Rijanne 
Spoelman 

Locatie-
coördinator 

Middag     Rijanne 
Spoelman 

 

 
*In groep 5/6 zullen dit jaar drie leerkrachten werkzaam zijn.  Om de groep goed te kunnen opstarten zal 
Vanessa  de eerste 4  weken op woensdag in de groep werken. Hierna zal Marcia Striedelmeijer dit 
waarschijnlijk gaan overnemen. Marcia is bekend op school, zij werkte eerder dit jaar ook in groep 5/6. 



 

Juf Tineke 
Onverwacht is afgelopen zondag de moeder van Tineke de Birk overleden. In overleg met haar 
hebben we besloten haar geplande afscheid van de groep te verplaatsen naar een nog te bepalen 
moment in het volgende schooljaar. 
 

Herinnering: Enquête ouders groep 8 leerlingen 
De ouders van de leerlingen uit groep 8 hebben onlangs digitaal een enquête ontvangen. Het 
betreft een evaluatie van de basisschool. Wij zijn benieuwd naar deze evaluatie. Wilt u deze nog 
invullen als u dat nog niet hebt gedaan. 
 

Vakantierooster en margedagen 2014-2015 
Hieronder ziet u het vakantierooster voor komend schooljaar plus de margedagen die op dit 
moment bekend zijn: 

Zomervakantie 13-14: 5 juli t/m 17 augustus 2014 

Herfstvakantie:  11 oktober t/m 19 oktober 2014 

Kerstvakantie:  20 december 2014 t/m 4 januari 2015 

Voorjaarvakantie:  21 februari t/m 1 maart 2015 

Goede vrijdag/Pasen: 3 t/m 6 april 2015 

Koningsdag:   27 april 2015 

Meivakantie:   2 t/m 17 mei 2015 

Pinksteren:   25 mei 2015 

Zomervakantie 14-15 4 juli t/m 16 augustus 2015 

Margedagen 

Maandag:   6 oktober 2014 

Vrijdagmiddag:  19 december 2014 

Maandag:    19 januari 2015 

Vrijdagmiddag:  3 juli 2015 

 

Groep 1 en 2 

Dit keer geen nieuws 

 

 

 
 



Groep 3 en 4 
 
Op Roakeldais 

Donderdagmiddag zijn we naar Op Roakeldais in Warffum geweest. We zagen dansgroepen uit 
Mexico , Turkije , Thailand en Peru. Het was heel bijzonder om naar de prachtige kleding en de 
zeer verschillende dansoptredens te kijken. Alle kinderen kregen een vrijkaartje om samen met 
een volwassene Op Roakeldais (t/m zondag) nog eens te bezoeken. 
 

Zomerdip lezen 
Onderzoek wijst uit dat de lange zomervakantie de leesprestaties van uw kind niet ten goede 
komen. Deze terugval wordt de “zomerdip” genoemd. Dat geldt met name voor kinderen die 
moeite hebben met lezen. Lezen is een basisvaardigheid voor al het verdere leren , dus is goed 
leren lezen voor elk kind zeer belangrijk.  Om te voorkomen dat er een terugval optreedt raden 
we u aan  om ook in de vakantie regelmatig met uw kind te lezen. Op www.ouders.net (“ouders 
van waarde”) vindt u “Tien tips om uw kind meer te laten lezen, waarbij plezier in lezen centraal 
staat. Een (gratis) abonnement bij de bieb kan voor kinderen een extra stimulans zijn om te 
gaan lezen. 
 

Vakantie 
Na een jaar waarin we veel geleerd en hard gewerkt hebben zijn we allemaal toe aan een 
welverdiende vakantie. We wensen iedereen een heerlijke, zonnige vakantie en we hopen elkaar 
over zes weken uitgerust terug te zien. 

 

Groep 5 en 6 
 
Op Roakeldais 

Donderdagmorgen 26 juni is groep 5/6 samen met groep 7/8 naar Op Roakeldais in Warffum 
geweest. We hebben vijf verschillende voorstellingen gezien uit: Mexico, Thailand, Benin, Zuid- 
Afrika en Colombia. De voorstellingen waren erg leuk! Af en toe mocht er meegedanst worden, 
door sommige kinderen werd daar ook gretig gebruik van gemaakt.  Zowel de kinderen als de 
begeleiders hebben genoten! 
 

Afscheid juf Tineke 
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief, zal juf Tineke volgende schooljaar geen 
groepsleerkracht meer zijn op onze school. Wel blijft Tineke voor onze school ICT 
werkzaamheden doen, dus gelukkig is ze niet helemaal uit beeld. Woensdag 2 juli viert ze met de 
kinderen haar afscheid in de klas. Er staan drie leuke workshops op het programma en het 
geheel wordt feestelijke afgesloten met een lekkere traktatie! 
 

Lezen in de vakantie 
De zomervakantie staat voor de deur. Dat betekent even geen school en tijd voor ontspanning. 
Om te voorkomen dat de kinderen qua leerstof wegzakken, is het belangrijk dat de kinderen 
blijven lezen. Dat kunnen boeken zijn, maar ook tijdschriften of stripverhalen! 

 

 



Groep 7 en 8 
 
Afscheid groep 8 

Maandag nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8. We gaan samen eten en gaan de 
leerlingen één voor één een beetje aandacht geven op weg naar hun volgende stap. We hebben 
heir onze eigen vorm voor gevonden  en die gaan we weer toepassen. Symbolisch is, dat 
kinderen uit Ezinge en omstreken de brug over zullen gaan om in Winsum of in Groningen verder 
te gaan. Daarna gaan we de musical “De doem van Gunderstein” spelen.  
 
Op donderdagmiddag nemen de kinderen helemaal afscheid van school. ’s Morgens gaan we naar 
het Klimcentrum Bjoeks en ’s middags maken de kinderen een feestelijke laatste wandeling uit de 
school. En daarmee is het voor Djûke (naar het Praedinius) , Silke (Willem Lodewijk 
Gymnasium), Jelte, Arjette, Folkert, Robert (allemaal naar het Augustinus College), Bo, Nikki, 
Nick, Pascalle, Marije en Jarno (allemaal naar het AOC Terra) voorbij op de basisschool. Allemaal 
heel veel succes en goede jaren toegewenst. 

 
 

 
Verjaardagen 
 

Juli 

03-07  Thijn Verwijk 
06-07  Hannah van der Schaaf  
12-07  Charissa Postema  
15-07  Noëlla Kuper  
18-07  Nick de Bree  
29-07  Jelte Arends  
29-07  Sibren Spoelstra 

Augustus 

04-08  Laura Salari 
09-08  Joost Deelman 
14-08  Inge Meijaard 
18-08  Robert Terpstra 
21-08  Jochem Stam 
22-08  Maud Werkman 
30-08  Katalin Wilbords 
 

 

   Uw kind mag trakteren maar het liefst wel op iets ‘gezonds’ 

 


