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Aan de ouders en verzorgers,
We hebben een geweldig team die op school rondloopt! Die ‘onze’ kinderen op school geweldig
en uniek vindt.
Wat maakt hun zo bijzonder? Dat is simpel uit te leggen en toch ook weer niet. Elke dag hebben
de kinderen en leerkrachten te maken met ‘uitdagingen’ op het gebied van; rekenen, spelling,
begrijpend lezen, technisch lezen, omgaan met elkaar, gezondheid, mediawijsheid, veiligheid,
blijheid en verdriet. Regelmatig lopen kinderen vast bij een van deze thema`s en dat is niet zo
gek als u bedenkt hoeveel er op deze kinderen dagelijks afkomt.
Het is een kunst om de juiste ‘snaar’ te vinden en te raken, bij elk kind! Het is een kwaliteit en
gave en ja, ik ben daar zeer lovend over. Het zijn echte vaklui. Elke dag zijn de leerkrachten op
zoek naar die ene ‘snaar’ en dat geeft een prachtig pallet aan prachtige verhalen waar ik samen
met mijn team u deelgenoot van maak.
Hierbij kunt u denken aan; het “schoenendoosproject” voor alle groepen, groep 7/8 tijdens het
schoolvoetbaltoernooi of onze online methode “Kwink” voor sociaal emotioneel leren.
Deze verhalen zijn nieuw en tegelijkertijd zo oud als vader Methusalem. Op de volgende pagina
vindt u zo`n mooi verhaal wat ik u niet wil onthouden. Het is zo`n verhaal die je ook vandaag de
dag zou kunnen vertellen over een situatie die op school gebeurd.
Kortom, een veelheid van zoektochten naar die ene ‘snaar’ van verwondering, verbazing en
ontdekking raken.
Oh ja? Het verhaal heet; ‘de trommelaar’, geniet van de dubbele bodem en met wie associeert u
zich? Ik associeer mij met de dorpsmalloot,….
Met vriendelijk groet, namens het team van dorpsschool de Twa-ikker , Gradus
Kootstra.

Er was eens, in een dorp hier ver vandaan, een kleine jongen. En die kleine jongen, wel, die had
voor zijn verjaardag een trommel gekregen.
Maar tot ieders verbazing, deed die knaap niets liever dan van ’s morgens vroeg tot ’s avonds
laat op dat ding te rammen.
Wat men ook zei of deed om de luidruchtige drummer tot stilte aan te manen, het mocht niet
baten, hij wist van geen ophouden.
Ten einde raad riepen de dorpelingen de hulp in van enkele wijze en gediplomeerde mensen.
De ene wijze wees de jongen erop dat als hij zo bleef verder doen, hij vast en zeker
gehoorschade zou oplopen en deed daarbij een omstandige uitleg over tinnitus, oto-akoestische
emissies en brughoektumoren.
De tweede wijze dacht er anders over en leerde de omstaanders de principes van bioresonantie,
chakra-shaking en woedebeheersing.
De derde wijze had een economische noodzaak ontdekt en wilde mensen werven om in zijn
oordopjesfabriek te komen werken.
En de vierde? Tja, zijn oplossing was gewoon te zot voor woorden.
Welke remedie er ook aangedragen werd, het mocht, tot ieders ontevredenheid, niet baten. De
jongen had, net als de meeste dorpelingen trouwens, geen snars van al dat hoogdravend
gewauwel begrepen en roffelde er met volle overgave op los.
Net op het moment dat de dorpelingen, op het ritme van de eeuwige trommelaar, bij de wijzen
hun beklag deden, kwam de dorpsmalloot voorbij gewandeld.
Hoofdschuddend monsterde hij de situatie, baande zich een weg door het volk, tastte in zijn
jaszakken, haalde er een mes uit tevoorschijn, gaf het aan de kleine jongen en fluisterde
samenzweerderig: “Ik zou wel eens willen weten wat er in die trommel zit...”

Belangrijke data
o
o

woensdag 3 oktober
zondag 7 oktober

o
o

maandag 8 oktober
dinsdag 9 oktober

o
o

vrijdag 12 oktober
maandag 22 oktober t/m
vrijdag 26 oktober
dinsdag 30 oktober of
woensdag 31 oktober

o

start Kinderboekenweek met als thema: “vriendschap”
jeugddienst PKN Augustinusga
thema: “Mijn zegen heb je”
studiemiddag team, leerlingen om 12.00 uur vrijdag
infoavond van 19.30 – 20.45 uur
thema: “Social Schools”
einde Kinderboekenweek
herfstvakantie
luizencontrole vanaf 12.30 uur
(onder voorbehoud)

Jarigen in oktober

Datum:
07 oktober
09 oktober
10 oktober
12 oktober
15 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
19 oktober
20 oktober
27 oktober
28 oktober

Hedwig Kloosterman
Arjan van der Kooi
Gradus Kootstra
Jannie de Beer
Annadina Hiemstra
Lisa Pater
Bram Meindersma
Geke Otten
Ivar Sijtsma
Sven Stienstra
Kyano Nijboer
Gido Frankes
Kyara Wilpstra

Jeugddienst Kinderkerkenwerk

Zondag 7 oktober organiseert het Kinderkerkenwerk van PKN
Augustinusga weer een leuke jeugddienst. Dit keer is het thema:
“Mijn zegen heb je”.

Schoolvoetbaltoernooi
Beste ouders,
Vandaag was het dan eindelijk zo ver!
De dag van het schoolvoetbaltoernooi in Harkema was aangebroken. We moesten vanmorgen al
vroeg verzamelen bij school, maar dit maakte de kinderen niks uit. Iedereen stond om 8:00 uur
startklaar om vol goede moed en vooral met veel plezier te vertrekken.
Onze wedstrijden begonnen direct om 9:00 uur en wat hebben de kinderen zich allemaal van hun
beste kant laten zien. Niet alleen deed iedereen zijn/haar best om goed te voetballen, maar ook
om het SAMEN te doen. Of de kinderen nu stonden aan te moedigen of daadwerkelijk in het veld
stonden, iedereen droeg zijn steentje bij. Er werd met elkaar gelachen, er werd getroost als dit
nodig was (ook aan de tegenpartij) en af en toe werd er een traan weggepinkt. Het was duidelijk
dat we er met elkaar stonden als groep!
De meisjes hadden pittige tegenstanders, maar hebben het onderste uit de kan gehaald en gaan
naar huis met twee prachtig gewonnen wedstrijden. Zij zijn tweede in hun poule geworden.
De jongens hebben met grote overtuiging de finale bereikt, nadat zij drie wedstrijden in hun
poule gewonnen hadden.
Het was een spannende en soms ietwat emotionele wedstrijd, maar ze hebben gestreden tot het
eind!
Een prachtige tweede plaats voor de jongens en met trots mochten zij dan ook de beker mee
naar huis nemen!
Ik ben trots op onze prachtige groep en zij mogen ook vooral erg trots zijn op zichzelf.
Als laatst wil ik de ouders bedanken die mee waren als begeleiding, maar ook de ouders die
tussendoor nog een moment konden vinden om de kinderen aan te komen moedigen. We
hadden veel publiek en dat heeft de kinderen goed gedaan!
Met elkaar, voor elkaar!
Groetjes,
juf Sabine
P.s. Op padlet kunt u meer vinden...

Invalproblematiek / lerarentekort
Geachte ouders/verzorgers,
Zoals u bekend is worden wij in het basisonderwijs geconfronteerd met een lerarentekort en
loopt dit lerarentekort de komende jaren alleen nog maar op. Een situatie die ons allen veel
zorgen baart.
Voor de zomervakantie hebben wij door een zeer actief wervingsbeleid alle reguliere vacatures
op onze scholen kunnen bezetten; ook de tijdelijke vacatures voor langdurig ziekteverzuim,
ouderschapsverloven en zwangerschapsverloven. We zijn blij dat dit ons gelukt is en weten ook
dat veel collegiale onderwijsstichtingen dit niet hebben gered.

Daarnaast hebben we op dit moment een drietal leerkrachten benoemd in onze vervangerspool
(veelal parttime). We hebben parttime- medewerkers gevraagd om in geval van ziekte of andere
vervangingswerkzaamheden extra uren te werken.
Ook hebben met ingang van 1 september jl. een drietal zij-instromer benoemd (naast de 2 die al
eerder waren benoemd) en we zijn op dit moment nog in gesprek met twee mogelijk nieuwe zijinstromers.
Kortom we proberen creatief te zoeken naar oplossingen en zullen dat ook voor de toekomst
doen, echter we weten ook dat dat we het met de beperkte beschikbaarheid van kandidaten in
onze invalpool niet gaan redden in geval van ziekteverloven en zeker niet ten tijde van een
griepgolf.
Vorig cursusjaar hebben wij u al laten weten dat wij bij ziekte of andersoortig verlof de directies
van de scholen of de intern-begeleiders niet gaan inzetten voor vervangingswerkzaamheden.
Directeuren en intern-begeleiders hebben andere taken, die zij moeten uitvoeren om de kwaliteit
van het onderwijs en de zorg hoog te houden. Ook zullen wij zeer terughoudend zijn in het
samenvoegen van groepen, want ook dan kunnen wij de kwaliteit van het onderwijs niet
waarborgen. (In groepen van 35 of meer kunnen wij die kwaliteit niet waarborgen).
Dit betekent dat wij u (opnieuw) berichten dat het kan voorkomen dat wij bij ziekte of
andersoortig kortdurend verlof wij moeten besluiten om groepen naar huis te sturen. Het is
vervelend en wij doen dit niet graag, maar het is in bepaalde gevallen de minst slechtste
oplossing. U zult in dergelijke gevallen zo vroeg als mogelijk geïnformeerd worden.
Op dit moment zijn we bezig om onderzoek te doen naar opvangmogelijkheden in samenwerking
met TIKO-kinderopvang in Achtkarspelen in geval wij geen leerkrachten kunnen inzetten voor
vervangingen en zijn we ook bezig met andere plannen om zo mogelijk te voorkomen dat wij
klassen naar huis moeten sturen. We weten dat het wellicht te weinig zal zijn maar alle “beetjes”
kunnen helpen.
Heeft u vragen over dit schrijven dan horen wij die graag van u.
Harrie Steenstra
Directeur-Bestuurder Noventa Onderwijs
Ried 11 9285 KK Buitenpost email:h.steenstra@noventa.nl tel:0511-542540

Informatiebord: ‘Padlet’
Ook dit jaar gaan we de website zo actueel mogelijk houden, zodat u als ouder op de hoogte
blijft van de nieuwste ontwikkelingen. Met name op het infomatiebord/ Padlet kunt u belangrijke
zaken vinden per groep. Mocht u niet meer weten hoe u in moet loggen, dan verwijs ik u graag
naar de groepsleerkracht.
Ook de data van activiteiten schoolbreed kunt u vinden op onze website, neem gerust een kijkje.
Klik op deze link hiernaast, om er gelijk naartoe te gaan: Twa-ikker

AVG & Social schools
In het afgelopen schooljaar hebben we u als ouders al het een en ander verteld over de ‘Privacy
wet’ en de gevolgen die het met zich meebrengt. Achter de schermen werken we als school hard
aan het afschermen van ‘privacy’ gevoelige informatie. We kunnen u daarom ook meedelen dat
we op schema liggen en bijna voldoen aan de strenge richtlijnen. In de eerste week van dit
schooljaar geven wij aan uw kind een setje documenten mee, graag ontvangen we 1 document
getekend terug. Dit is het document waar om een machtiging wordt gevraagd voor het gebruik
van beeldmateriaal.


Toestemming publicatie beeldmateriaal leerlingen Twa-ikker

Verder willen we attenderen op de datum dinsdag 9 oktober. Deze avond start om 19.30 uur
en zal onder andere in het teken staan van ‘social schools’ , het platform waar we als school u
kunnen informeren via een app over dringende zaken die aandacht nodig hebben. U kunt hierbij
denken aan het naar huis sturen van een klas, omdat er geen vervanging mogelijk is. U ontvangt
binnenkort meer informatie over dit onderwerp.

Vrijwillige ouderbijdrage
In oktober wordt het eerste gedeelte van de vrijwillige ouderbijdrage via automatische incasso
geïnd.

Activiteitencommissie
Bij deze willen we de ouders van de activiteitencommissie alvast bedanken voor hun inzet in het
komende jaar. We zijn ontzettend blij met deze ouders en hun inzet
bij allerlei activiteiten. Ook hebben zich nieuwe biebmoeders en
luizenmoeders aangemeld. Geweldig!!
Deze maand helpen de ouders o.a. met de kinderboekenweek,
tuinonderhoud, de bieb en de luizencontrole.
We zijn superblij met deze betrokkenheid bij school.

MR / SR
De bezetting in de medezeggenschapsraad en de schoolraad hebben we rond gekregen. We zijn
blij dat ook binnen deze raden de betrokkenheid groot is. Het is fijn dat we daar ook samen
mogen optrekken met de ouders met de verschillende thema`s die we gaan behandelen:
identiteit, geïntegreerde wereld oriënterende vakken, verkeersituatie rondom school, professionele
statuut, werkdruk akkoordgelden en de invalproblematiek.

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

24 oktober
10 november
24 november

spelletjesmiddag vanaf 14.00 uur
lampionoptocht
intocht Sinterklaas vanaf 12.30 uur Abrahamsplein

Tenslotte
In deze brief staat veel 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’

