MAANDBRIEF
september 2018
Augustinusga, 5 september 2018
Aan de ouders en verzorgers,
In de afgelopen week heb ik vijf keer de kans gekregen om ‘op te starten!’ Dit verdient een
uitleg; u weet wel, de spreekwoordelijke knop vinden bij jezelf en draaien van relaxmodus naar
de werkmodus. Gelukt? Vraagt u zich af? Ja hoor, helemaal! Ik zit vanaf maandag alweer in de
werkmodus, of ik het nu leuk vind of niet… Het werd weer de hoogste tijd om het gezin in het
gewone ritme te laten functioneren. Mijn vrouw is wel klaar met het geluier van de ‘vijf jongens’
en daar hoor ik nu eenmaal ook bij.
Misschien herkent u zich ook in dit verhaal en bent u ook klaar met de zomervakantie of juist
niet. Feit blijft dat we hier in het ‘hoge Noorden’ er toch aan moeten geloven. De zomervakantie
is voorbij en het mooie weer van boven de dertig graden ook.
Op de Twa-ikker hebben we er stiekem ook wel weer zin in hoor! Er zijn allemaal leuke en
nieuwe ontwikkelingen in het komende jaar. We mogen samenwerken met nieuwe leerlingen en
leerkrachten. We zullen weer waardevolle momenten meemaken tijdens de vieringen en
dagopeningen. Daarnaast zullen we ook sportieve momenten hebben met schoolvoetbal,
buitenspeeldag en tijdens de gymles. Ook gaan we nieuwe lesmethodes uitproberen en krijgen
we nieuwe digitale borden in het loop van het jaar. Met andere woorden, volop uitdaging en
plezier!
We wensen hierbij iedereen die de opening op maandagochtend heeft gemist alsnog een fijn en
leerzaam nieuw schooljaar!

Mvgr,
Team dorpsschool ‘de Twa-ikker’

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

Even voorstellen
Tine Hoekstra
Voor de mensen die mij nog niet kennen stel ik me graag even voor. Sommigen hebben me vorig
schooljaar vast al eens gezien in school of op het schoolplein. En nu denkt u vast, hé is ze daar
alweer? Dat klopt! Afgelopen half jaar heb ik stagegelopen op deze superleuke school in groep
1/2. Ik kon maar moeilijk afscheid nemen en heb toen gevraagd naar de mogelijkheden om de
eindstage van mijn opleiding (pabo) hier ook te voltooien. Ik was erg blij want gelukkig kon dit!
Mijn naam is Tine Hoekstra en ga een half jaar stagelopen op jullie dorpsschool. Ik ga dit doen
in groep 1/2. Ik heb er ontzettend veel zin in en hoop op een leerzaam en gezellig jaar.

Amber Snip gaat stage lopen als onderwijs assistent ……. volgt nog in de volgende nieuwsbrief
Thea Hiemstra
Mijn naam is Thea Hiemstra en ik mag vanaf 3 september aan de slag als onderwijsassistent op
de Twa-Ikker.
Als jongste dochter in een boerengezin ben ik opgegroeid in Siegerswoude. Nu woon ik alweer 20
jaar, samen met mijn man en kinderen, in Kollumerzwaag. Wij hebben vier kinderen, waarvan
twee getrouwd zijn en de jongste twee wonen nog thuis. Ook zijn wij de trotse pake en beppe
van drie prachtige kleinkinderen.
In mijn vrije tijd lees ik graag, ik zing in een muziekteam van onze kerk en ik bak graag lekkere
dingen. Daarnaast zijn mijn man en ik vaak te vinden in een museum of iets wat met cultuur te
maken heeft. We gaan er graag even op uit in het weekend.
Ik heb jarenlang in het onderwijs gewerkt als leerkracht en daarnaast ben ik 13 jaar
peuterleidster geweest. Na een ‘uitstapje’ in de kinderopvang keer ik nu weer terug in het
onderwijs. Op maandag- en dinsdagochtend ga ik op de Twa-Ikker aan de slag, voornamelijk in
de onderbouw. Ik ga de juffen ondersteunen en natuurlijk de kinderen helpen bij alles wat ze
leren. Ik heb er enorm veel zin in en kijk ernaar uit om een klein stukje bij te dragen aan een
goede ontwikkeling van jullie kinderen.

Hartelijke groet,
Thea Hiemstra-de Vries

Louis Douma
Hallo,
Ik zal me even aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Louis Douma.
Ik ben 47 jaar oud.
Ik kom uit Gerkesklooster en woont op een boerderij bij mijn ouders en broer.
Ik ben al 5 jaar bij Noventa werkzaam als vrijwilliger en doe vooral ondersteunende en
administratieve werkzaamheden.
1x in de 2 weken ben ik werkzaam op de Twa-Ikker.
Groeten van,
Louis Douma

Louisa Penninga
Beste iedereen,
Sinds maandag mag ik deel uit maken van het team op de Twa-ikker. Ik ga op
maandag en donderdag aan de slag als klassenassistent. Wie ben ik?
Ik ben Louisa Penninga en woon sinds 29 augustus 2018 in Buitenpost. Hiervoor
woonden wij in Zuidhorn (vlak bij Groningen) Ik ben getrouwd met Harm
Penninga en samen hebben we 3 kinderen. 2 jongens en 1 meisje. Ik mag
graag fotograferen (en dan vooral de maan) en je kunt me ook vaak achter de piano treffen.
Voor mijn rust kruip ik heerlijk in een goed boek of ga een lekker eind wandelen. Ik zie ernaar
uit om de kinderen te helpen en ondersteunen daar waar het nodig is. Maar bovenal om ze
samen met de anderen van het team een gevoel van veiligheid en vertrouwen geven. Mochten
jullie nog vragen hebben dan mag je mij gerust aanschieten.

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 (zie ook schoolkalender). Deze
avond zal onder andere in 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.

Voorlichting ouderavond
Op dinsdag 9 oktober is naast de voorlichting over ‘social schools’ ook de normale informatie
avond gepland voor de ouders. In elke groep wordt informatie gedeeld met de ouders over het
komende jaar. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

Belangrijke data
o
o

Woensdag 26 september 2018
Woensdag 3 oktober

schoolvoetbaltoernooi groep 7 en 8
start kinderboekenweek met als thema: “Vriendschap”

Gymtijden
Het gymrooster voor dit schooljaar ziet er als volgt uit:
o

woensdag 08.30 – 10.00 uur groep 3 en 4

o

woensdag 10.30 – 12.00 uur groep 7 en 8

o

woensdag 12.30 – 14.00 uur groep 5 en 6

Sietse Hofstede is de gymleerkracht.
Het dragen van gymschoenen is niet verplicht, doch wel aan te raden.

Traktatie verjaardag
Wanneer een leerling jarig is, stellen we een gezonde traktatie zeer op
prijs.
Met ingang van dit schooljaar graag alleen nog een traktatie voor de
eigen leerkracht en niet meer voor het hele team.

Jarigen in september

Datum:
01 september
07 september
08 september
14 september
25 september
28 september
28 september
30 september

Renze Sietzema
Patrick van Dam
Werner Posthumus
Durkje Delfsma
juf Anneke
Klaas Borger
Carmen Kats
juf Katy

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’

