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Even voorstellen..juf Amanda
Graag wil ik mezelf even voorstellen als nieuwe leerkracht op OBS De Fôlefinne, in Easterwierrum. Ik ben
juf Amanda Hoekstra. Mijn werkdagen zijn de dinsdag (gr 1/2/ ’s middags 1/4) en de woensdag sta ik in
groep 3/4.
Op de donderdag en vrijdag werk ik op dit moment in Boazum. Op de donderdag heb ik daar groep
6/7/8 en op de vrijdag sta ik in groep 6.
Na het afronden van de opleiding PABO, ben ik aan de slag gegaan als invalleerkracht binnen de
verschillende schoolbesturen in de omgeving. Hierdoor heb ik al gewerkt op veel verschillende scholen
binnen onze mooie provincie Friesland, vooral binnen de gemeente Heerenveen. Vanaf begin januari
ben ik nu dus twee dagen werkzaam op De Fôlefinne en twee dagen werkzaam op It Dûbelspan.
Ik ben achtentwintig jaar oud. Ik kom oorspronkelijk uit het Friese dorp Oldeholtpade, maar sinds kort
woon ik in Siegerswoude.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn, films te kijken, bordspellen te spelen,
gezelligheid met familie/vrienden. Koken/ uit eten gaan doe ik erg graag en ook het lezen van een goed
boek mag hierbij zeker niet ontbreken.
Ik kijk uit naar een fijn, leerzaam, gezellig en goed schooljaar met de kinderen én de ouders. Zijn er
vragen, stel ze gerust.
Juf Amanda.
Even voorstellen… juf Jitske
Mijn naam is Jitske v.d. Wal, ik ben 32 jaar en ik woon in Aldeboarn.
In 2009 ben ik afgestudeerd aan de Pabo en sindsdien heb ik gewerkt op verschillende scholen, in
verschillende groepen. Afgelopen schooljaar ben ik bij de Gearhing komen werken en stond ik voor
groep 1/2 op de Meerpaal in Lemmer.
Sinds dit schooljaar geef ik vier dagen per week met veel plezier les aan de kinderen van groep 3/4 in
Mantgum en nu dus ook tijdelijk op vrijdagochtend in Easterwierrum.
In mijn vrije tijd kom ik graag bij familie of vrienden, speel ik volleybal, kijk ik graag voetbal (sc
Heerenveen) en houd ik er van om een boek te lezen!
Vervanging meester Willem
In week 9 en week 10 is meester Willem niet aanwezig op school. Zijn lesgevende taken zullen op
maandags en dinsdags overgenomen worden door juf Amanda. Juf Inge zal dinsdags lesgeven aan groep
1-2. Voor de donderdagen is de vervanging nog niet helemaal rond, dit hoort u zo spoedig mogelijk.
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Open dag woensdag 20 maart
Op woensdag 20 maart staat onze open dag op de planning. Iedereen is hierbij natuurlijk van harte
welkom om van 9.00u tot 10.00u een kijkje te nemen binnen onze school. Dus schroom niet en kom
gezellig langs!
Koningsspelen
De Koningsspelen vallen dit jaar erg vroeg (op 12 april). Om deze reden hebben wij er voor gekozen om
niet mee te doen met de landelijke Koningsspelen. In overleg met de werkgroep, is er voor gekozen om
met alle 6 scholen van OT4 de Koningsspelen plaats te laten vinden op vrijdag 26 april. Binnenkort
ontvangt u hier meer informatie over.
Schoolreisjes
Het duurt nog even maar de leerkrachten zijn al druk bezig met het organiseren van de schoolreisjes.
Een leuke dag waar veel kinderen naar uitkijken. De kinderen van groep 1 t/m groep 5 gaan dit jaar,
gezamenlijk met de kinderen van Wiuwert en Boazum, op maandag 24 juni op schoolreisje.
De kinderen van groep 5/6/7 gaan dit jaar natuurlijk ook een dag op schoolreis maar deze datum is nog
niet bekend.
Meer informatie volgt uiteraard nog, maar u kunt deze data vast in uw agenda schrijven.
Projectweek
Van maandag 25 maart tot en met donderdag 11 april gaan wij met de projectweken aan de slag. Het
thema kunnen wij alvast verklappen… het thema is “aarde”. Hoe wij de projectweken gaan invullen blijft
nog even een verrassing.
Filmen en fotograferen door ouders
De afgelopen periode heeft u het toestemmingsformulier voor het gebruik van beeldmateriaal ingevuld.
Door dit formulier weten de leerkrachten precies waar u wel of niet toestemming voor heeft gegeven.
De leerkrachten kunnen niet altijd voorkomen dat er binnen de school of tijdens uitjes ook
foto’s/filmpjes worden gemaakt door ouders. Wij willen alle ouders vragen om met het volgende
rekening te houden;
- Het is alleen toegestaan om foto’s en video’s op school te maken na toestemming van de
leerkracht.
- Wees terughoudend met het maken van beeldmateriaal
- Maak alleen beeldmateriaal voor eigen gebruik
- Zet geen beeldmateriaal op websites of social media
- Maak een close-up waarop alleen uw eigen kind zichtbaar is
- Maak geen beeldmateriaal waar uw eigen kind niet op staat
- Wanneer u als begeleider mee bent op een excursie of helpt binnen de school, maak dan
afspraken met de leerkracht over het maken van beeldmateriaal

Nieuwsbrief februari 2019
Nieuwsbrief 6
Rydwei 3

9021 CT

Easterwierrum

Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant van de
leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de komende tijd aandacht aan
zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in gesprek gaan over een onderwerp wat wij
hebben behandeld of wat u juist aanspreekt. Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben
besproken en wat uw kind vooral aanspreekt bij dit thema:
week 8:

vakantie

week 9:

(sociale vaardigheden)

zeggen dat je het niet begrepen hebt.

Week 10:

(sociaal-emotionele kennis)

plezier

Datum
Ma 18 feb t/m vr 22 feb
Ma 18 maart
Ma 18 maart
Do 21 maart
Ma 25 maart
Do 11 april
Woe 20 maart

voorjaarsvakantie
Theater bezoek Sneek groep 5/6/7
Theater bezoek Easterein groep 1/2
Wereld Wijde Wiskunde Wedstrijd gr 5/6/7
Start projectweek
Afsluiting projectweek
open dag van 9.00u tot 10.00u

Ma 26 feb

juf Inge jarig

