MAANDBRIEF
april 2019
Augustinusga, 3 april 2019
Aan de ouders en verzorgers,

Stilstaan
Vanmorgen ging de wekker,… niet! Dat is dan niet leuk wakker
worden kan ik u vertellen. Alle vaste rituelen gaan in rap tempo en
onder een behoorlijke stress. Wiens schuld? Het uur dat er is
afgegaan natuurlijk of is het de schuld van mijn jongste zoon die
altijd om halfzeven bij ons in bed kruipt en nu uitgerekend niet.
Uiteindelijk komt het altijd goed. Ik appte dat ik 19 minuten later op school zou komen (ja, dat
kan ik precies berekenen, ik doe er precies 8 minuten over, wanneer ik geen tractor op de weg
tegenkom oid.).
‘Goedemiddag collega’s’, zei ik vanochtend in de personeelskamer. De collega’s moesten lachen
en juf Sabine zei vervolgens: “je bent te vroeg, het is 18 minuten over 8”. We hebben er
allemaal om kunnen lachen.
Op het moment dat ik dit stukje schrijf zit ik aan mijn bakje koffie en heb de nodige mailtjes
doorgelopen en beantwoord, een paar telefoontjes gepleegd en een rondje door de school
gemaakt en de kinderen begroet bij binnenkomst.
Nu kan ik even stilstaan bij wat ik wil schrijven in de nieuwsbrief. Wat kan en wil ik vertellen?
Dat we een drukke maand hebben? De verschillende bezoekjes aan allerlei instellingen, zoals de
bibliotheek, het circus op het Lauwers college, groep 5/6 die binnenkort naar de Kruidhof gaat
etc. ? Of dat groep 8 de eindtoets heeft en groep 7 de Nio-toets? Niet te vergeten dat groep 7/8
deze week een verkeersexamen heeft? Dat we Koningsspelen hebben in combinatie met het
project; ’Wandelen voor water’? Of de Paasviering met aansluitend paaseieren zoeken en de
herdenking bij Blauforlaet?
Oef,… en dan twee dikke weken meivakantie, deze vakantie begint op 19 april, ‘Goede Vrijdag’.
Dit is de aanloop naar Pasen. Daarna in de vakantie hebben we Koningsdag en de herdenking
van 4 en 5 mei. In deze vakantie mogen we even ‘stilstaan’ en de waan van de dag loslaten.
Ieder op zijn eigen manier. Stilstaan met Pasen bij het offer dat Jezus heeft gebracht. En/of op 4
mei en 5 mei bij de slachtoffers die zijn gevallen in de oorlogen van de laatste decennia. We
mogen stilstaan bij het feit da we in een land mogen leven waar de vrijheid van meningsuiting
een groot goed is. We kunnen ook gewoon met z`n allen ‘even’ stilstaan en genieten van de
kleine dingen die het leven mooi maken.
Stilstaan is een kunst en ik wens u toe dat u die verstaat!
Namens het team dorpsschool ‘de Twa-ikker’, Gradus Kootstra
(ps: natuurlijk was het te laat komen mijn eigen schuld, ik was vergeten de wekker te zetten…
eerlijk is eerlijk)

Ontwikkelingen Social schools
We krijgen van de ouders op onze school vooral te horen hoe blij ze zijn met de Social schools
app. Ook de leerkrachten zijn enthousiast en we merken dat het delen van informatie een stuk
makkelijker is geworden. De ‘lijntjes’ zijn nu een stuk korter en makkelijker.
We ervaren ook tegelijkertijd dat juist door de social schools app de website van school minder
up to date is. Er staan weinig nieuwe berichten en foto’s op de website. Dit heeft als nadeel dat
‘nieuwe’ ouders een minder goed beeld kunnen krijgen van onze school. Deze ontwikkeling zien
we Noventa breed en daarom zijn we op Noventa niveau aan het kijken of we hier op een relatief
makkelijke manier verandering in kunnen brengen. Inmiddels weten we nu dat er ook een social
schools website bestaat. Deze heeft een koppeling met de social schools app en daardoor kan er
makkelijk een bericht op de website worden geplaatst. Wanneer er groen licht wordt gegeven zal
deze website na de zomervakantie de oude website vervangen.
Wat u van ons mag verwachten is dat de berichten die op de website worden geplaatst vooraf
worden ‘gescreend’ en dat het om een beperkt aantal gaat. We willen proberen op deze manier
de website aantrekkelijk te houden voor de toekomstige ‘nieuwe’ ouders.

Verkeer
Op woensdag 8 mei krijgen de verkeersouders van dorpsschool
de Twa-ikker voorlichting, gegeven door Veilig Verkeer
Nederland. Deze voorlichting gaat over de verschillende
projecten en actie pakketten die er voor onze school beschikbaar
zijn.
Ook zal er dan meer bekend zijn over de aanpak van de
‘schoolzone’. Hoe kan de verkeersveiligheid vergroot worden
rondom de Twa-ikker.

Koningsspelen / wandelen voor water
Op vrijdag 12 april vieren wij op school de ‘Koningsspelen’. We gaan op deze dag leuke
activiteiten doen.
We beginnen als leerkrachten en kinderen met een gezamenlijk ontbijt om 08:30. Op het plein
hebben we om 09.15 de uitvoering van de officiële Koningsspelen dans. Hierbij bent u van harte
uitgenodigd om deze mooie dans te bewonderen. Daarna beginnen de kinderen met de
‘wandelen voor water’ wandeltocht om 09:30. Moedigt u ze aan of loopt u ook mee?
Het is de bedoeling dat we ons bewust
worden van het feit dat veel kinderen op
deze aarde een heel eind moeten lopen voor
water. Daarnaast proberen we op deze
manier zoveel mogelijk geld in te zamelen
om deze kinderen die gebrek hebben aan
schoon drinkwater te helpen. Het zou fijn zijn
als er nog wat ouders mee willen lopen (u
kunt zich melden bij de groepsleerkracht).
Na de wandeltocht gaan de kinderen naar de klas en hebben daar samen met de leerkracht een
leuk aangepast ‘Koningsspelen’ programma. De opbrengst van deze sponsorloop wordt zo
spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Belangrijke data
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

donderdag 4 april
dinsdag 9 april
vrijdag 12 april
maandag 15 april
maandag 15 april
dinsdagmorgen 16 april,
woensdagmorgen 17 april
en donderdagmorgen
18 april
donderdagmorgen
18 april
donderdag 18 april
vrijdag 19 april
maandag 22 april t/m
vrijdag 3 mei

Theorie-examen verkeer, groep 7 en 8
bezoek aan de Kruidhof te Buitenpost, groep 5 en 6
Koningsspelen in combinatie met “Wandelen voor water”
Paasviering op school voor leerlingen en leerkrachten
Inloopuur GGD en schoolmaatschappelijk werk om 08:30

eindtoets groep 8, vroeg op bed en goed ontbijten
NIO-toets groep 7, vroeg op bed en goed ontbijten
kranslegging Blauforlaet, aanvang 13.00 uur
Goede Vrijdag, leerlingen vrij
Meivakantie

Jarigen in april

Datum:
04 april
13 april
14 april
17 april
20 april
23 april
23 april

Rosa Pater
Tymen van der Veen
Lieuwe Bekkema
Eline Haanstra
Tiemen Brandsma
Jesse Kloosterman
Jeff Bloem

Jeugdclub Sjaki
Hieronder vindt u een korte lijst van data van de jeugdclub
o
o
o
o
o
o
o
o
o

10
21
22
12
27
25
11
23
11

april
april
mei
/ 13 juli
september
oktober
november
november
december

knutselmiddag, aanvang: 14.30 uur, kosten € 1,00
Paaseieren zoeken: nadere informatie volgt
puzzeltocht, aanvang: 14.30 uur, kosten € 1,00
spijkerdorp, nadere informatie volgt
beachparty, nadere informatie volgt
spelletjesmiddag, aanvang: 14.00 uur
lampionnen optocht, nadere informatie volgt
intocht Sinterklaas, nadere informatie volgt
kerst knutsel maken, nadere informatie volgt

Tenslotte
In deze brief staat informatie en mocht u daar nog vragen over hebben of over iets anders, kom
gerust even langs.
U kunt de groepsleerkracht van uw kind of de IB-er van onze school, juf Fenje Koksma altijd
benaderen. Ook mijn deur staat voor u open en u bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Gradus Kootstra
directeur dorpsschool ‘de Twa-ikker’

Het team van de Twa-ikker wenst u een fijne

