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Start schooljaar 
De eerste schoolweek zit er alweer op. Vorige week maandag zijn we het schooljaar gestart met 
een gezellige en goedbezochte koffie-ochtend. Een mooie manier om elkaar weer even te 
ontmoeten en om het nieuwe plekje van de kinderen te bekijken. Het is voor de kinderen altijd 
weer spannend om na de zomervakantie op te starten. Sommige kinderen in een nieuwe klas, in 
misschien wel een ander lokaal en/of met een andere juf. Gelukkig went het meestal vrij snel weer 
en zit het ritme er alweer aardig in. We wensen alle leerlingen en leerkrachten een heel plezierig 
schooljaar toe. 
 
Nieuw meubilair 
U heeft het misschien al gezien of gehoord, maar de 
kinderen van groep 3 tot en met 6 zitten sinds eind 
juni op nieuw meubilair. In groep 7/8 werd hier al 
vanaf januari gebruik van gemaakt, maar nu is het 
ook in de groepen 3/4/5/6 geplaatst. De stoelen 
zijn in twee kleuren geleverd (groen en blauw) en dat 
ziet er kleurrijk uit. De tafels zijn allemaal even hoog. 
Hierdoor kunnen de tafels gemakkelijk uitgewisseld 
worden tussen de lokalen en het oogt rustiger. Op 
de stoelen zit een verstelbaar voetenplankje. Deze 
kan aangepast worden aan de lengte van de 
kinderen. Al met al ziet het er weer ‘strak’ uit. 
 
Chromebook 
De kinderen van groep 5 tot en met 8 werken met 
een eigen chromebook. Voor de bovenbouw zijn er 
vlak voor de vakantie nieuwe aangeschaft. In groep 
3/4 zijn ook chromebooks beschikbaar, maar deze 
zijn niet ‘persoonlijk’ en worden meer klassebreed 
ingezet. Vanaf dit schooljaar werken we niet meer met MOO, maar met het programma Prowise 
Go. Dit programma wordt door alle scholen van de stichting gebruikt. Het is hartstikke mooi dat 
we de kinderen op deze wijze digitaal werk kunnen aanbieden. Wel zorgen we voor een zo goed 
mogelijke balans tussen ‘digitaal werk’ en ‘schrijfwerk’.  
 
Schoonmaakavond 
Volgende week maandag is er een schoonmaakavond gepland. We gaan er vanuit dat de ouders die 
de laatste keer (juni) niet zijn geweest, ons op deze avond willen helpen. We starten om 19.00 uur. 
Later deze week volgt een ‘to-do-lijst’, zodat iedereen weet wat we gaan doen. 
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Luizen geconstateerd 
Er zijn luizen op school geconstateerd. 
Wilt u thuis uw kind(eren) ook nog eens 
goed controleren? In de bijlage kunt u 
meer informatie lezen over de aanpak bij 
luizen.   
 
Tot zover de berichten,  
 
Jan Jacob Koornstra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Agenda 
 
September 
6 Schoonmaakavond 19.00 uur 
6 Juf Annet jarig 
9 Groep 7/8: Sup-clinic groep (info volgt 

vanuit de groep) 
14 Groep 5/6: Bowlkampioenschap groep 

(info volgt vanuit de groep) 
14  OR-vergadering 
15  Juf Gelbrich jarig 
17 Schoolschoonmaakster Jessina jarig 
17 Groep 5/6: Bezoek Mar en Klif 

Oudemirdum (info vanuit de groep) 
 
  


