Nieuwsbrief
september 2019, nummer 1

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:
o Welkom nieuwe leerlingen
o Gearhingdag 10 oktober
o Inloop groep 1 en 2
o Nieuw! Nieuw! Nieuw!
o Muzieklessen
o Extra gymles groep 3
o Jantje Beton
o Lesdag Open Monumentendag
o Even voorstellen

AGENDA
25 september
25 september
2 oktober
4 oktober
10 oktober
19 t/m 27 oktober
7 november
13 november

Voor 1 keer gymles op woensdag
Start Kinderpostzegelactie
Start Kinderboekenweek (t/m 13 oktober)
Tryater op school voor groep 1 en 2 (Rondje hondje /
Rûntsje hûntsje)
Gearhingdag op school
Herfstvakantie
Lân fan Taal op school voor groep 5 en 6 (Taalkoker –
Kokertaal)
GROEP 1 EN 2 VRIJ

Noteer deze data alvast in uw agenda!

Welkom nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn er een flink aantal nieuwe leerlingen gestart op school bij juf Ria in groep 1.
Welkom, Britt Goodijk, Sinne Keereweer, Mette Koopmans, Aveline Krol, Fimke van der Meer, Max
Okkema, Dora van der Tempel, Teun Terpstra en Mart Veldman! We hopen dat jullie een hele leuke tijd
bij ons op school zullen hebben.

Gearhingdag 10 oktober
Donderdag 10 oktober wordt er op alle scholen van de Gearhing een dag lang aandacht besteed aan het
het thema Duurzaamheid. Deze dag staat het kerndoel 39a centraal: De kinderen leren dat ze vanuit de
verbinding met hun hoofd, hart, handen en spiritualiteit de wijsheid hebben om te kunnen zorgen voor
een duurzame overdracht van de aarde aan de volgende generatie.
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Dit is niet een officieel kerndoel, voorgeschreven door het ministerie, maar een kerndoel dat de
Gearhing zelf in het leven heeft geroepen. Het toeval wil dat 10 oktober uitgeroepen is tot de Dag van
de Duurzaamheid, dus dat komt helemaal mooi uit.

Inloop groep 1 en 2
Op verzoek van de leerkrachten van groep 1 en 2 herinner ik u eraan dat de inloop bij de kleuters
‘s ochtends vanaf 08.25 uur is. Op die manier hebben de leerkrachten voldoende tijd om de dag voor te
bereiden.

Nieuw! Nieuw! Nieuw!
Wellicht heeft u het al gezien of gehoord van uw kind(eren): er zijn de nodige vernieuwingen geweest in
de zomervakantie. We hebben nieuwe leerlingsetjes gekregen (nou ja, gekocht) waar we weer een jaar
of 20 mee vooruit kunnen. Ook zijn de lokalen van binnen geschilderd en zijn overal de oude TL-bakken
vervangen door duurzame LED-armaturen.
Ook in de middenruimte zijn er wat aanpassingen geweest (en er komen er nog een paar) om het
mogelijk te maken dat de onderwijsassistente of de LIO-stagiair met een groep kinderen daar les kan
geven.
Als laatste (voorlopig) wordt er later in het jaar een nieuwe keuken geplaatst door bouwbedrijf
Klaversma. Dit wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Leeuwarden.

Muzieklessen
We krijgen een muziekjuf! In samenwerking met de Harmonie Weidum is het gelukt om muzieklessen te
organiseren op verschillende scholen in ons OT, waaronder dus onze school.
De bedoeling is dat Amber Dragtsma de lessen bij ons op school geeft voor alle groepen. Zij begint op
maandag 28 oktober (maandag na de herfstvakantie).

Extra gymles groep 3
De afgelopen weken had groep 3 slechts 1x in de week gymles, tegenover 2x gymles voor de andere
groepen. Na contact met de gemeente hebben we het kunnen regelen dat groep 3 nu ook 2x per week
gymles heeft. Naast de gymles op dinsdag krijgen ze vanaf nu ook gym op donderdag. Wilt u hier
rekening mee houden voor wat betreft de gymkleding?

Jantje Beton
U heeft het waarschijnlijk al wel gemerkt: de actie “Jantje Beton” is weer van start gegaan. De kinderen
gaan weer de deuren langs om loten te verkopen, om op die manier geld op te halen voor het
onderhoud van het schoolplein.
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Lesdag Open Monumentendag
Afgelopen donderdag stond de school in het teken van de monumenten die in het dorp en omgeving te
vinden zijn. Vanuit de gemeente kwamen twee medewerkers de kinderen vertellen en laten zien wat er
in het dorp allemaal te zien is en wat een monument eigenlijk is. Het was een erg leerzame dag.

Even voorstellen
Per 1 augustus 2019 vormen de scholen van Gearhing OT3 (It Leech en de Utskoat), OT4 (Dûbelspan,
de Pikeloer, de Fôlefinne, de Gielguorde, de Krunenstrobbe en it Pertoer) en OT7 (de Opslach, de
Romte, de Stjelp, It Bynt) samen OnderwijsTeam-Noord. In een uitgebreid plan is omschreven hoe
we te werk gaan volgens ons motto; “verbinden, vertrouwen, vakmanschap en inspiratie”. Samen met
ouders en kinderen zorgen wij in OT-Noord voor het beste onderwijs op het Friese platteland. Het
onderwijsteam kent twee directeuren. Hieronder stellen zij zich kort aan u voor.
Mijn naam is Feikje Toering - van der Weide. Ik ben in 1956 geboren in
Easterlittens en woon, samen met mijn man, 41 jaar in Weidum. Onze
beide kinderen zijn allang de deur uit. Mijn dochter (37 jaar) woont, na 8
jaar Oslo, sinds kort in Leeuwarden en mijn zoon (33 jaar) woont met zijn
vriendin en hun beide zoontjes van 5 en 3 jaar in Wommels. Mijn hobby’s
zijn tuinieren en lezen (als ik tijd heb) en natuurlijk oppassen op beide
‘beppesizzers’.
Met de vorming van OT-Noord krijg ik naast mijn vier «eigen» scholen (De
Stjelp in Baard, De Romte in Itens, It Bynt in Winsum en De Opslach in
Wommels) acht scholen erbij. Niet alle scholen zijn mij onbekend, want van
1983 tot 1999 heb ik op It Pertoer in Weidum lesgegeven; vele jaren als
kleuterjuf en de laatste jaren als leerkracht van groep 3 & 4. In 1999 ben ik overgestapt naar De
Gielguorde in Mantgum, waar ik de eerste twee jaar kleuterjuf en adjunct ben geweest en van 2003 tot
2010 directeur. Op beide scholen heb ik een mooie tijd gehad.
Een grote uitdaging is het nu voor mij om met alle collega’s van de 12 scholen vorm te geven aan OTNoord, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Mijn voornaamste taken zijn het begeleiden van het
personeel en het ondersteunen bij de inhoud van het onderwijs op verschillende scholen. Ik vind het fijn
om dit samen te doen met collega directeur Arnold Oosterdijk. Veel ‘sparmomenten’ hebben we
intussen al gehad en het voelt goed. Al met al kan ik zeggen: “Ik ha der sin oan”.
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Ik ben Arnold Oosterdijk, intussen al weer 51 jaar oud, vader van drie zoons in de leeftijd van 13, 17 en
18 jaar. Samen met deze pubers, onze hond Makker en echtgenote Rixt woon ik al 19 jaar in AkkrumNes. Ik heb vele hobby’s, waarvan zeilen en watersport, hardlopen, motorrijden, voetbal en
muziek(maken) wel de belangrijkste zijn. Als we maar wat doen, dan ben ik er bij!
In mijn vorige werkzame leven ben ik 23 jaar in actief geweest voor OPO Furore (openbaar onderwijs in
Tytsjerksteradiel en Smallingerland). Sinds 2015 werk ik als onderwijsteamdirecteur voor Gearhing. Een
heerlijke baan, vol dynamiek, waarin ik mijn passie voor onderwijs helemaal kwijt kan. Mijn ambitie is
om samen met Feikje en alle collega’s in OT-Noord onderwijs mogelijk te maken wat van betekenis voor
onze kinderen is.
Wij willen dat kinderen opgroeien tot een verstandige,
evenwichtige volwassenen. Goed voorbereid op een telkens
veranderende wereld. We leren kinderen op zichzelf te passen,
om om te kijken naar een ander en te zorgen voor de omgeving
waarin we leven. Het OT-Noord motto “verbinding, vertrouwen,
vakmanschap en inspiratie” is op mijn lijf geschreven. Mijn taak is
het om de leerkrachten in de scholen ruimte te geven, te
faciliteren en te inspireren. Zij kunnen dan op professionele wijze
doen wat het beste is voor uw kind. In mijn werk vind ik het heel
belangrijk om goed benaderbaar te zijn voor kinderen en ouders.
Dus …tot ziens in de school!
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