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Lida Dykstra 
Moarn komt de Fryske skriuwster Lida Dykstra by ús op skoalle om de 
bern te fertellen oer har boeken. Lida skriuwt berneboeken yn it Frysk en 
yn it Nederlânsk en set har eigen boeken oer fan ‘e iene nei de oare taal. 
Neist printeboeken en boeken foar begjinnende lêzers, skriuwt se ek foar 
de âldere jongerein. Se komt yn de groepen 1/2 en 3/4 en wy binne benijd 
wat se ús te fertellen hat.  
 
Ouderbijdrage 2022-2023 
Het basisonderwijs wordt vrijwel geheel bekostigd vanuit de overheid. Voor een aantal zaken 
krijgen wij echter geen geld en moeten dit zelf zien te financieren. Het gaat dan om de kosten van 
bijvoorbeeld de schoolreizen, schoolkamp, sinterklaas, kerstvieringen, paasvieringen, afscheid 
groep 8 enzovoorts. Voor deze activiteiten vragen wij een (vrijwillige) ouderbijdrage van de ouders.  
 
In overleg met de OR/MR is de ouderbijdrage voor dit schooljaar vastgesteld op € 50,00 per 
leerling. De kinderen van groep 7/8 gaan dit schooljaar op kamp en daarom vragen wij aan de 
ouders van deze groep een extra bijdrage van € 25,00. Voor de kinderen uit groep 7/8 wordt de 
ouderbijdrage dan € 75,00. Voor alle andere kinderen geldt € 50,00. U kunt dit bedrag voor 1 
december 2022 overmaken op rekeningnummer NL76 RABO 0372 1156 16 onder vermelding van 
‘ouderbijdrage, naam van het kind en cursusjaar’. 
 
De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder deze bijdrage wordt het moeilijker om genoemde 
activiteiten te organiseren. Is het voor u lastig om het bedrag ineens te betalen, dan is het ook 
mogelijk om het in termijnen te gaan doen. Ouders die financieel moeilijk zitten en de bijdrage niet 
kunnen betalen, mogen contact met school of een OR/MR-lid opnemen en dan gaan we kijken 
naar mogelijke oplossingen.  
 
We zullen nooit kinderen uitsluiten van activiteiten als de ouderbijdrage niet betaald is.  
 

Speelgoedactie 
We doen dit jaar weer mee met speelgoedactie in Bolsward. Het 
speelgoed is bestemd voor kinderen tot en met 12 jaar, waarvan de 
ouders onder meer gebruik maken van de voedselbank. Heeft u 
thuis (goed en compleet) speelgoed over, dan kan dat tot uiterlijk 
donderdag 10 november ingeleverd worden op school. Op 
vrijdagochtend 11 november wordt al het ingezamelde speelgoed 
met een paar leerlingen weggebracht naar Bolsward.  
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OR en MR 
De ouderraad (OR) bestaat uit 5 ouders en zij ondersteunen school bij allerlei verschillende 
activiteiten zoals bijvoorbeeld sinterklaas, Kerst, koningsspelen, laatste schooldag, het versieren 
van school enz. In de ouderraad zitten Lieuwkje Harders, Ine Knol, Tjitske Kerkstra, Monique 
Boekema en Lian van der Valk. Namens het team sluit juf Lotte aan bij de vergaderingen van de 
OR. 
In de medezeggenschapsraad (MR) zitten twee ouders en twee leerkrachten. De MR is meer 
beleidsmatig bij school betrokken en heeft op veel terreinen instemmings- of adviesrecht. Liesbeth 
Giesing en Eleonora Jansen zitten namens de ouders in de MR. Juf Henrieke (voorzitter) en juf 
Gelbrich vertegenwoordigen het team. 
 
Oudergesprekken 
In de week van 14 november zijn er oudergesprekken. Via Parro wordt u uitgenodigd om in te 
schrijven voor deze gesprekken. 
 
Juf Hieke 
Juf Hieke is bijna helemaal hersteld en staat vanaf komende week weer grotendeels de hele week 
voor de groep (op donderdagochtend na). Vanaf 7 november is juf weer helemaal terug en neemt 
alle taken van juf Olga over. Vanaf deze plaats willen we juf Olga heel hartelijk danken voor de 
afgelopen weken. Mooi dat alles zo door kon draaien, zonder al teveel verschillende personen voor 
de groep.  
 
Tot zover de berichten, 
 
Jan Jacob Koornstra 

 
Agenda 
 
November 
10 Uiterste inleverdatum speelgoedactie 
14-18 Oudergesprekken 
 
December 
5 Sinterklaas 
 


