
 

 

 

Nieuwsbrief  11 april 2017 

Oudpapier data, zet u het op uw kalender?!!:  
18 mei 
6 juli 
 
 
Agenda: 

 Woensdag 12 april: Schoolvoetbal van Dongeradeel voor de groepen 7 en 8. 

 Donderdag 13 april: Studiedag team, leerlingen zijn vrij. 

 Vrijdag 14 t/m 17 april: paasweekend 

 Dinsdag 18 april: opgegeven leerlingen en ouders worden geïnterviewd over 

de missie en visie van de Burgerschool. 

 Centrale eindtoets CITO: 18, 19 en 20 april 

 Vrijdag 21 april: Koningsdag 

 Maandag 24 t/m vrijdag 28 april: vakantie 

 4 mei Dodenherdenking: de groepen 7 en 8 lopen mee in de stille tocht 

 5 mei: Bevrijdingsdag, de leerlingen zijn vrij  

 Woensdag 17 mei: schoolkorfbal in Dokkum 

 25 t/m 28 mei: Leerlingen zijn vrij; Hemelvaart weekend. 

 Avondvierdaagse: 29, 30, 31 mei en 1 juni 

 Dinsdag 30 mei: sportdag groepen 5/6 scholen Dongeradeel 

 Donderdag 1 juni: sportdag groepen 7/8 scholen Dongeradeel 

 Maandag 5 juni: Pinkstermaandag, leerlingen zijn vrij. 

 

Jesse van Rootseler 

We zijn allemaal erg geschrokken van de gebeurtenis met Jesse. Er is nog weinig 

nieuws te melden. Jesse is nog steeds in diepe slaap. De zwelling, veroorzaakt door 

de operatie, is een klein beetje afgenomen. Men gaat de medicatie iets afbouwen en 

dan kijken hoe hij reageert. We wensen Jesse en zijn familie heel veel sterkte en 

leven met hen mee. 

  

Vreedzame school 

In het kader van de Vreedzame school hebben 12 kinderen en 2 juffen de cursus 

mediatietraining gevolgd. Na een sollicitatieprocedure zijn er 12 kinderen gekozen uit 

de groepen 6 en 7. Evenveel jongens als meisjes, zo konden we gemengde koppels 

vormen. 



De koppels hebben volgens een rooster dienst op een dag in de week. Ze zijn 

herkenbaar aan een geel lint en hun foto hangt op de buitendeur. 

De vreedzame school leert kinderen om hun conflicten zelf op te lossen. Dat lukt niet 

altijd. Dan kunnen de mediatoren ingezet worden. Het gaat om conflicten die in de 

pauze ontstaan. De mediatoren vragen eerst aan de leerkracht of ze mogen 

bemiddelen en daarna aan de twee kinderen die ruzie hebben of ze hulp nodig 

hebben. Als dit het geval is, zoeken ze een rustige plek in school waar ze volgens 

een stappenplan de oorzaak van de ruzie bespreken en proberen tot een oplossing 

te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. De kunst is om de oplossing te 

laten komen uit de kinderen die ruzie hadden. 

 

Visie en missie 

Donderdag 13 april gaat het team onder leiding van deskundigen aan de slag met de 

visie en de missie van de Burgerschool. We gaan ons bezinnen op zaken waar we 

goed in zijn, die we misschien moeten uitbouwen en zaken waar we minder goed in 

zijn. Moeten we daarin investeren of juist niet, zodat we meer tijd over hebben voor 

het uitbouwen van de goede dingen. 

Dit krijgt een vervolg op dinsdag 18 april waar eerst een groep kinderen bevraagd 

worden en daarna een groep ouders: waar vinden zij de Burgerschool goed of zwak 

in? En hoe zou je dat dan anders willen zien? 

 

Luizenzakken 

U zult het misschien wel opgemerkt hebben, de luizenzakken zijn verdwenen. Uit 

onderzoek blijkt dat ze geen enkel effect hebben. Dit was voor ons de reden om ze 

weg te doen. We zijn bezig met een andere oplossing om de jassen en de tassen 

netjes op te ruimen. 

 

Grote schoonmaak 

Hoewel het een beetje uit de mode is om een grote schoonmaak te houden in het 

voorjaar, is onze herinrichtingscommissie wel degelijk bezig met een grote 

schoonmaak en opruiming. We willen een open leerplein creëren en er zijn bedrijven 

gevraagd om met een plan te komen. Oude computertafels gaan weg, we werken 

binnenkort met tablets. 

In mei heeft het team nog een studiedag over een inspirerende leeromgeving. 

Het oude materiaal staat in het fietsenhok; wie belangstelling heeft kan zich melden 

en het meenemen. Is er misschien een ouder met een kar die de rest kan afvoeren? 

Koningsspelen 2017 

Vrijdag 21 april vieren we Koningsdag met groep 2 t/m 8. We starten de dag met een 

ontbijt in de klas. De kinderen moeten zelf bord, mok en bestek meenemen. Daarna 



gaan we gezamenlijk spelletjes gaan doen in en om school. Voor ontbijt wordt dus 

gezorgd en ook krijgen de kinderen drinken en wat lekkers tijdens de pauze. Je moet 

wel zelf lunch meenemen! 

Voor de spelletjesochtend zoeken we begeleiding van ouders, opa’s, oma’s et 

cetera. De kinderen hebben vorige week een briefje mee gekregen waarop u zich 

kunt opgeven. Graag inleveren bij de eigen leerkracht. 

We horen graag zo spoedig mogelijk of u kunt komen helpen! 

De Koningsspelen commissie 

Schoolplein 

Het verzoek om een ‘pannakooi’ (voetbal) te maken op het veldje achter het 

fietsenhok is afgewezen door de gemeente. Dit omdat de bestemming ‘wonen’ van 

toepassing is op het veldje. De MR en OR buigen zich nu over hoe we toch stappen 

kunnen ondernemen om veranderingen aan het plein te verwezenlijken. Actie op de 

korte termijn is gewenst! 

 

Groep 1 en 2, 

Maandagmiddag hebben we paaseitjes gezocht in het parkje van de Bonifatiuskapel. 

De kinderen hebben de meeste eitjes gevonden. Ondanks het goede speurwerk 

liggen er nog minstens 15 in tussen de struiken en planten. Dus wie van chocola 

houdt…. 

Vorige week hebben de kinderen een paasbakje gemaakt, waarin ze de eitjes 

dinsdag mee naar huis mogen nemen.  

          

 



In groep 1 hebben wij twee leerlingen te snuffelen. Jalane Adem en Dycke Wijnsma. 

Allebei van harte welkom in groep 1. We hopen dat jullie snel gewend zijn en met 

veel plezier naar school zullen gaan! 

 

Jurjen en Jurian kwamen vorige week maandag aanzetten met een mooie mand 

gevuld met verschillende bloembollen. We passen er goed op hoor! Zonlicht, warmte, 

beetje water…. Vol spanning volgen we het groeiproces! En we weten nu ook hoe 

we van witte tulpen blauwe of oranje tulpen kunnen maken! En Kaatje Kip is ook al 

zo bijzonder! Die heeft paaseitjes in haar hokje in groep 1 gelegd! Spannend om dat 

de hele week te volgen! Op welke dag heeft ze de meeste eieren gelegd? En 

wanneer de minste eieren? En wanneer evenveel? Dit kunt u allemaal zien in onze 

staafdiagram in groep 1! 

 

Na het Paasweekend gaan we verder met het thema Lente. De letter l wordt 

aangeboden en vanaf donderdag 20 april mogen de kinderen van groep 2 weer 

spullen voor de l tafel meenemen.  

Voor het spel in de bouwhoek en huishoek mogen goed lijkende ( kleur)  

boerderijdieren meegenomen worden.  

 

Wie zou ons vanaf 1 mei aan een beetje kikkerdril kunnen helpen?  

 

Op vrijdag 21 april zijn de nationale Koningsspelen voor de groepen 2 t/m 8. Groep 

1 is altijd vrij op deze dag en we hebben besloten om dat op deze dag ook zo te 

houden.  

 

Juf  Avelien, Bettina en juf Antje  

 

Groep 5 

Hoera, alle kinderen hebben een voldoende gehaald op de topo-toets van Nederland 

en de hoofdsteden. De volgende topo is mee over de wateren, deze is op dinsdag 2 

mei! In deze toets worden ook weer vragen gesteld over door welke provincies of 

langs welke hoofdsteden de rivieren stromen/lopen! Dus ook dit weer even herhalen! 

DLP gaat de komende tijd over onderzoeken en ontwerpen. Wist u dat de meeste 

uitvindingen gedaan zijn doordat de onderzoeker een fout maakte? Binnenkort zullen 

we allemaal dingen uitzoeken en de uitvinders bespreken. Ook willen we een 

uitstapje maken naar het Planetarium in Franeker. We hopen dat we hiervoor genoeg 

rijders kunnen krijgen. 



Ik heb vorige week kinderen inlogcodes meegegeven voor spellingsoefeningen. 

Wanneer er nog meer ouders en kinderen een nieuwe inlogcode willen, hoor ik het 

graag. Zijn de anderen al begonnen?  

Stijn is na de voorjaarsvakantie naar Leo 1 gegaan. We hopen dat hij daar veel 

plezier zal hebben. 

Groep 5 wenst Anthony en zijn familie veel sterkte in deze moeilijke tijd! 

Juf Marjan is na de meivakantie weer helemaal alleen voor onze groep! Fijn dat het 

zo goed met haar gaat! Ze is er op woensdag en donderdag. 

Voor de sportdag op dinsdag 30 mei zoek ik nog 2 ouders die het lijnbalteam van 

groep 5 willen begeleiden. 

Groep 7 
 
‘Technics4u’ in Damwoude was erg leuk. We hebben veel over techniek geleerd en 
onze eigen ventilator op zonne-energie gemaakt! 
 
We zitten al bijna weer op de helft tussen twee rapportperiodes in. Mocht u weer 
even willen weten hoe het gaat met de vorderingen van uw kind, dan kunt u uiteraard 
weer een afspraak met mij maken.  
 
Op 4 mei zijn jaarlijks veel kinderen van gr. 7 en 8 aanwezig bij de dodenherdenking 
bij de Kapel en de twee oorlogsmonumenten. Zelf ben ik hierbij ook aanwezig. Meer 
informatie over de tijden volgt begin week 18. 
 
Voor in de agenda: 

- 4 mei: dodenherdenking bij de Kapel  
- 17 mei: schoolkorfbaltoernooi 

 
Thuis aangekomen? 

- Toetsresultaat: taal, blok 4 
- Doorgewerkt werkboek taal 

 
Meester Romke en meester Gerben 

 

Leo 2: 

Volgende week zal groep 8 zich buigen over de Cito-toetsen. Omdat we dit in de 

eigen groep doen, zal groep 7 te vinden zijn in Leo 1. Om deze reden worden de 

kinderen van groep 7 volgende week dinsdag ook verwacht op school i.p.v bij de 

gymzaal. 

We zijn zo langzamerhand bezig het thema Macht, Recht en Samenleving af te 

ronden, na de meivakantie starten we met het thema Onderzoeken en Ontwerpen. 

Misschien kennen jullie personen die een bijdrage kunnen leveren? Te denken valt 

aan scheikundigen maar ook aan grafisch ontwerpers etc. Het is een breed 

onderwerp! Mocht u iets weten dan hoor ik het graag! 



 

Toetsen: 

- 19 april: Spaans 

- 4 mei: topo 

Groep 8 

Groep 8 is druk bezig met het instuderen van de eindmusical! Op 7 juni zal de 

musical opgevoerd worden in Sense. De rollen zijn verdeeld en de teksten worden 

ingestudeerd. Het gaat tot nu toe heel erg goed!  

Morgen doen een aantal kinderen van groep 8 mee aan het voetbaltoernooi in Ee. 

Deze kinderen vertrekken om 12.30 uur van school. Dit zal ongeveer tot 17.00 uur 

duren. Dan kunnen de kinderen weer opgehaald worden.  

Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag wordt de Eind Citotoets 

afgenomen! Ontzettend spannend, maar de kinderen zijn er helemaal klaar voor. 

Zorg dat je dinsdag uitgerust op school komt, zodat we fris en fruitig aan de toets 

kunnen beginnen.  

Zeer binnenkort gaan we ook bezig met de kostuums voor de eindmusical. Hier zoek 

ik een tweetal moeders voor die dit willen regelen. Mocht je je geroepen voelen, 

neem even contact met me op. Alvast bedankt voor jullie hulp!  

 

  


