De scholen beginnen weer!
het was stil
het was muisstil
je kon geen muis horen
nee het was nog stiller dan muisstil
het was olifantstil
je kon geen olifant horen
olifanten lopen nog zachter dan muizen
dus dan is het echt stil
juffrouwstil kindstil
zo stil was het
echt waar
de schooltafels
de schoolstoelen
het bord
de tablets
de boeken
de kapstokken
vonden het heerlijk
die stilte
geen gegil geen gekrijs en geen herrie
geen gescheld geen gezeur en geen ruzie
maar stilte
leeg hè zei de prullenbak
lekker h1e zei de wc
geen vieze vingers zie het raam
geen prikken meer zei het prikbord
heerlijk dicht zei de deur
ze waren allemaal heel erg gelukkig
ze zuchtten ervan
geen kinderen
ze zuchtten ervan
geen kinderen
en al die tijd bleef het stil
en al die tijd bleef het stil
en al die tijd bleef het stil

het duurt wel erg lang
zei de lichtknop
die wel weer eens aan wilde
ja
zei het plafond
best wel
hm
zeiden de poppen in de poppenhoek
ik ben nu wel weer uitgerust
stilte kan ook te lang duren
mopperden de muziekinstrumenten
wij willen muziek
en nu begon alles te mopperen
ja muziek
ik wil muziek
ik wil hen horen zingen
ik wil hen horen lachen
ik wil voeten op de vloer
ik wil vingers in de lucht
en precies op dat moment
dat alle dingen in school
de stilte
helemaal zat waren
en herrie wilden
gingen de deuren open
en kwamen de kinderen binnen
en alle dingen van school riepen
fijn dat jullie er zijn!

Aanstaande maandag 4 september beginnen we het nieuwe schooljaar. Deze week zijn de
leerkrachten al in de klassen bezig geweest om alles klaar te maken voor een vliegende start en
hebben we al een teamdag gehad waarin er veel plannen en afspraken zijn gemaakt voor het
komende schooljaar. Best wel spannend zo’n nieuwe start na een lange vakantieperiode. Zeker voor
de leerlingen die helemaal nieuw zijn in de groepen. We hopen dat alle kinderen zich snel thuis zullen
voelen bij ons op school.
Koffie:
Voor de ouders van de peutergroep, de kinderopvang en groep 1-2-3 is er maandagochtend 4
september om half negen een kopje koffie in de lokalen van deze groepen. U kunt uw kind naar de
peuter/opvang of school brengen en samen met andere ouders, leiding en kinderen even gezellig
een praatje maken.

De ouders van de kinderen van groep 4 t/m 8 mogen deze ochtend vanaf 8.20 uur mee naar binnen
lopen om met hun kind(eren) het nieuwe plekje te verkennen. Er is daarna voor de liefhebber een
kopje koffie in de personeelskamer.
Huishoudelijke mededelingen:
Deze staan ook in de nieuwe schoolgids, maar die moet nog gedrukt worden en komt binnenkort
mee naar huis en op de website.




De bel gaat iedere ochtend om 8.25 uur. De kinderen hebben dan tijd om binnen te komen,
hun jas op te hangen en het lunchpakket op de juiste plaats te zetten. De lessen kunnen dan
op tijd om 8.30 uur beginnen. Ouders die nog met de leerkracht willen spreken kunnen voor
schooltijd vanaf 8.15 uur bij hen terecht. Bij slecht weer mogen de leerlingen om 8.15 uur
naar binnen.
De gymlessen zijn weer op dinsdag. De gymtas mag aan de kapstok bij de jas. De kinderen
van groep 1-2-3 hoeven alleen passende schoenen mee (controleert u de maat even?
Kindervoeten groeien soms erg snel) De kinderen van groep 4 t/m 8 dragen gymkleren
(T-shirt en broekje of gympakje) en passende gymschoenen.

40 jarig jubileum juf Nel:

Op dinsdag 5 september is het 40 jaar geleden dat juf Nel haar carrière in het onderwijs is begonnen.
In 1977 is Nel aan het werk gegaan. Kersvers van de kleuterkweek, op 19-jarige leeftijd, kreeg ze een
baan als kleuterleidster op de kleuterschool in Schonebeek. In de namiddag- en avonduren haalde
Nel de hoofdakte. Na een paar jaar was ze toe aan een nieuwe uitdaging en werd zij hoofdleidster
(directeur) van de kleuterschool in Twijzelerheide. Bij het samengaan van kleuterschool en lagere
school tot basisonderwijs kreeg Nel in Twijzelerheide niet de kans om samen met de directeur van de
lagere school de directietaken op zich te nemen.
Kinderen met een speciale onderwijsbehoefte hebben bij Nel altijd een speciaal plekje in haar hart
gehad. Het was dan ook geen wonder dat Nel door de situatie in Twijzelerheide aandacht kreeg voor
het speciaal basisonderwijs. Ze kreeg een baan in de onderbouw op “It Heechhof” in Drachten. Nel
werd in die periode specialist in het werken met kleuters waarbij de ontwikkeling achterbleef en

heeft een hele tijd leerkrachten ondersteund die moeite hadden om deze kinderen te begeleiden. Dit
heeft ze 18 jaar met veel overtuiging en plezier gedaan.
In 2002 heeft Nel gesolliciteerd bij de Master Frankeskoalle. Er was een vacature voor
mededirecteur. Het beleid bepalen voor de ontwikkelingen binnen een school was de volgende stap.
Dat Nel daarnaast een eigen groep had, was voor haar belangrijk. Feeling houden met de kinderen en
ervaren hoe het beleid in de praktijk uitpakt is voor haar heel belangrijk. Na dertien jaar
mededirecteur te zijn geweest heeft Nel de keuze gemaakt om weer volledig te werken op de plek
waar haar hart ligt: de onderbouw. In al die 40 jaar heeft Nel nooit haar passie voor het onderwijs
verloren. Nel is zich in al die jaren op heel veel gebieden steeds blijven ontwikkelen en brengt in
praktijk wat “een leven lang leren” betekent.
Wij wensen dan ook dat Nel het laatste stukje van haar “werkende leven” nog een goede tijd in
goede gezondheid mag hebben. Wij zijn ontzettend dankbaar voor al de kennis en ervaring die zij
binnen de school brengt!
Nel heeft aangegeven dat het haar wens is om dit jubileum zo klein mogelijk te vieren (dus geen
receptie/feest, liedjes of iets dergelijks) Bestuur, collega’s en kinderen zullen er op
woensdag 6 september aandacht aan besteden.

Luizencontrole:
Op maandag 12 september is er weer luizen controle. Wilt u voordat de kinderen weer naar school
gaan (weekend 1-2-3 september) de hoofden controleren en eventueel actie ondernemen? Op
deze manier kunnen we misschien besmetting voorkomen. Deze dag geen gel/gelresten en vlechten
in het haar.

.
Startzondag:

Op zondag 17 september is het startzondag van de gezamenlijke kerken van Earnewâld en de
Master Frankeskoalle met het thema: Kerkproeverij!
In deze dienst worden de verschillende onderdelen van het kerkgebouw en de kerkdienst op
een voor de kinderen begrijpelijke manier uitgelegd. Je kunt ‘proeven” wat een gebed, preek
of collecte is waarom er (orgel) muziek is etc., maar we gaan na de dienst ook lekkere dingen
proeven. Een prachtige gelegenheid voor kinderen om te weten te komen wat er op de zondag
in een kerkgebouw gebeurt. En neem gerust je ouders mee! We willen de kinderen van
school ook uitnodigen om onder leiding van een aantal vrijwilligers op zaterdag 16
september van 16.00-17.00 uur mee te doen aan een activiteit passend bij de
dienst. Hierover krijgt u nog nader bericht.

Agenda:
4 september: start schooljaar 2017-2018
5 september: Juf Nel werkt 40 jaar in het onderwijs
6 september: bestuursvergadering
11 september: luizen controle
16 september: Van 16.00-17.00 uur activiteit voor de kerkproeverij
17 september: startzondag met als thema: Kerkproeverij. Start om 9.30 uur
20 september: Informatieavond middenbouw van 19.00-19.45 uur
Informatieavond bovenbouw van 20.00-20.45 uur
25 september: Informatieavond onderbouw van 19.00-19.45 uur
3 oktober: schoolschaatsen groep 3 t/m 8
4 oktober: wereld dierendag
4 t/m 15 oktober: kinderboeken week
10 oktober: schoolschaatsen groep 3 t/m 8
17 oktober: schoolschaatsen groep 3 t/m 8
21 t/m 29 oktober: Herfstvakantie
31 oktober: schoolschaatsen groep 3 t/m 8
7 november: schoolschaatsen groep 3 t/m 8

