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Terwijl de herfstvakantie alweer in zicht is, is het tijd voor de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. In
deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
o
o
o
o

Jubileumfeest de Wjukken
Onderwijsstaking
Gearhingdag 10 oktober
Even voorstellen

AGENDA
18 oktober
19 t/m 27 oktober
6 november
7 november
13 november
26 november
26 november
5 december

Jubileumfeest de Wjukken
Herfstvakantie
Wellicht landelijke onderwijsstaking
Lân fan Taal op school voor groep 6 en 7 (Taalkoker –
Kokertaal)
GROEP 1 EN 2 VRIJ
Mearke in Winsum
Groep 4 Media Art Festival in Leeuwarden
Sinterklaas

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Jubileumfeest de Wjukken
Komende vrijdag, 18 oktober, wordt er voor de basisschoolkinderen onder schooltijd een jubileumfeest
in de Wjukken georganiseerd. Komende week ontvangt u meer informatie.

Onderwijsstaking
U heeft het wellicht al gehoord in de media: de vakbonden hebben opgeroepen tot een landelijke
onderwijsstaking op woensdag 6 november. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u hierover
informeren.
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Gearhingdag 10 oktober
Donderdag 10 oktober werd er op alle scholen van de Gearhing een dag
lang aandacht besteed aan het het thema Duurzaamheid. De dag begon
met een spannend filmpje met een paar boeven die koffers verstopt
hadden op scholen. De kinderen zijn de hele ochtend bezig geweest met
het ontcijferen van codes, het opzoeken van informatie en het delen
van deze informatie met andere scholen via GearQuest (ons eigen
platform waarmee scholen met elkaar in verbinding staan).
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Beste kinderen & ouders,

Jullie hebben mij wellicht al op school zien rondlopen,
maar bij deze stel ik mij nog even aan jullie voor. Mijn
naam is Amarins Tuiten, ik ben 23 jaar en woon in het
mooie Bolsward. Vanaf augustus ben ik werkzaam als
onderwijsassistent in de groepen 4/5 en 6/7 op de
Gielguorde. Ik ben elke ochtend (ma t/m vr) aanwezig
voor extra ondersteuning in de klas, voor extra
begeleiding van leerlingen 1 op 1 of in kleine groepen.
Door mijn stages en mijn werk hier als onderwijsassistent heb ik ontzettend
veel liefde ontwikkeld voor het onderwijs. Het is heel bijzonder om de
kinderen te mogen zien groeien op cognitief en sociaal-emotioneel vlak en
natuurlijk letterlijk de hoogte in ;) Ik ben dankbaar voor het feit dat ik daar
deel van uit mag maken.
Tot ziens op school!
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