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Nieuwe leerlingen:
Wij vinden het fijn dat wij Jesse Bijstra, Jelte Hollander, Mylan Bouma, Rens Westra en Jasmijn van
Buren in de maand oktober welkom mogen heten in onze instroomgroep 1d. Allemaal een hele fijne
tijd toegewenst bij ons op school!
Nieuws van het personeel:
Op dit moment is het vinden van invallers een groot probleem. Ook binnen Palludara beraden wij
ons op het organiseren van noodscenario`s op de eigen school. Vooralsnog proberen wij de
afwezigheid van collega`s met hulp van deeltijders intern te regelen. Gelukkig zijn in alle groepen de
“telefoonbomen” wel geactualiseerd. In uiterste gevallen kunnen wij dan op korte termijn
ouders/verzorgers op de hoogte brengen bij onvoorziene calamiteiten. We hopen van harte dat het
gebruik hiervan minimaal nodig is. Gelukkig zijn we er nog wel in geslaagd om de
zwangerschapsverloven voor na de herfstvakantie ingevuld te krijgen. Ouders/verzorgers van de
betreffende groepen zijn hiervan al eerder op de hoogte gebracht. We verwelkomen juf Irene Rosier
in groep 6b en juf Neeltje Kooistra in groep 1d. Na de herfstvakantie maken zij deel uit van ons team.
We zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet!
Schoolse zaken:


Na de gehouden “Nieuwjaarsbijeenkomst” op de 1e schooldag, zijn nu in de meeste groepen
de startgesprekken afgerond. Meestal in bijzijn van de kinderen zijn goede afspraken
gemaakt over de onderlinge verwachtingen en de verdere contactmomenten van dit jaar.
Wat ons betreft een goede start van het nieuwe cursusjaar. Op vrijdagochtend is er in alle
groepen altijd de gelegenheid om even binnen te lopen vanaf 08.05 uur.



Voor vrijdag 5 oktober staat de 1e studiedag van dit cursusjaar gepland. Alle teamleden zijn
hierbij aanwezig. `s Morgens staat de leerlijn begrijpend luisteren en lezen centraal. Met
hulp van een medewerker van Cedin kunnen ook praktische vragen gesteld worden over de
nieuw ingevoerde methode “Leeslink”. `s Middags is er aandacht voor
teambuildingsactiviteiten en staat met name het behouden en vergroten van ons
werkplezier centraal. Kinderen zijn deze dag vrij van school.



Op sommige regenachtige
dagen is het met name bij het
in- en uitgaan van de kinderen
vrij druk rondom school. Voor
iedereen geldt het vriendelijke
verzoek om zoveel mogelijk de
hiernaast aangegeven rijrichting
na te leven!



Woensdag 3 oktober is de start
van kinderboekenweek. Thema
van dit jaar is “Kom erbij”. In de
verschillende groepen zal de
komende weken aandacht
worden besteed aan dit thema.
Het lesplein van de onderbouw is al “omgetoverd” tot een heus “boekenbos”.



De uitkomsten van het gehouden oudertevredenheidsonderzoek zijn binnen. Dit onderzoek
is gehouden in de maand juni. De ouders/verzorgers waarderen onze school met
rapportcijfer 7,6. In overleg met team en MZR worden de aandachtspunten met
bijbehorende aanbevelingen op een later tijdstip nog uitvoerig met u gedeeld.



Ook dit cursusjaar zijn er weer leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 vertegenwoordigd in ons
leerlingenpanel. Namens de MZR is mevr. Petra de Groot aanwezig voor de verslaglegging.
Onder leiding van de schooldirecteur vindt de 1e bijeenkomst plaats op maandag 15 oktober.
De agenda wordt in overleg met de leerlingen opgesteld.



Alle groepen hebben van de penningmeester van onze ouderraad een klassenbudget van
€ 50 ontvangen. Leerkrachten kunnen op deze wijze voor de eigen groep kleine uitgaven
doen. Verder zal de geïnde ouderbijdrage van 2017-2018 worden gebruikt voor verfraaiing
van onze pleinen. Ook de aanschaf van een eigen geluidsinstallatie wordt onderzocht.

Kind op maandag:
In deze periode lezen we Bijbelverhalen over het volk Israël op weg naar het beloofde land. Als ze
vlakbij dat land zijn, gaan een paar verkenners kijken hoe het eruit ziet. Ze komen terug met
verhalen over een prachtig land, maar ook over grote, sterke mensen die daar al wonen. Is er voor
de Israëlieten wel plaats?

Week 40 ■ 01/10 - 05/10
Kun jij dat oplossen?
Exodus 16: 11-24, Exodus 17: 1-7 en Exodus 18
Er is geen eten. Er is geen drinken. Er is ruzie en gemopper. Moet Mozes dat allemaal
oplossen? God helpt, met brood uit de hemel en water uit de rots. En Jetro vertelt Mozes dat
hij niet alles zelf moet willen oplossen, anderen moeten hem daarbij helpen.

Week 41 ■ 08/10 - 12/10
Pas op!
Breekbaar Exodus 19, Exodus 20: 1-17 en Exodus 31: 18
Tien geboden krijgt Mozes van God, op twee stenen tafelen. Tien aanwijzingen die helpen op
weg naar het beloofde land. Het is een kostbaar verbond, maar ook een breekbaar verbond. Je
moet er zuinig op zijn!
Week 42/43 ■ 15/10 - 26/10
Hoe kun je dat nou doen?
Exodus 32: 1-20 en Exodus 34
Als Mozes terugkomt met de stenen tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een gouden kalf hebben
gemaakt als afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou doen? Uit verontwaardiging gooit hij de
stenen tafelen kapot. Maar het verbond is niet voorbij: God geeft Mozes opnieuw zijn tien
woorden van leven.
Open dag:
Elk jaar zetten de
basisscholen in Bolsward hun
deuren open voor
belangstellende ouders in
verband met de aanmelding
van hun kind op de
basisschool. Ook onze
deuren staan open voor
nieuwe ouders!
De vier basisscholen in
Bolsward willen graag laten
zien hoe ze werken en
nodigen ouders uit daar
kennis van te nemen. Tijdens
deze open dagen kunnen
ouders kennis maken met leerkrachten, een idee krijgen van de sfeer op school, de
onderwijskundige mogelijkheden, de inrichting van het gebouw en de visie op opvoeding en
ontwikkeling.
De scholen hechten erg aan een goede voorlichting aan ouders en waarderen hun komst dan ook
zeer. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om buiten deze open dag om een afspraak te maken met de
directie van de school voor een persoonlijk gesprek.
Als ouders een basisschool kiezen voor hun kind, gaan ze meestal voor meer dan 8 jaar een
verbintenis aan met die school. Dat is een belangrijke keuze, omdat je daarmee partners in de
opvoeding wordt. En dat rechtvaardigt de tijdsinvestering van zowel de ouders als de scholen.
Woensdag 31 oktober zijn belangstellende ouders van 8:45 – 11:45 u. van harte welkom op de
scholen.
Breng kennissen en vrienden die kinderen hebben die binnenkort naar de basisschool mogen op
de hoogte! Ze zijn van harte welkom op onze school.

Van onze schoolmaatschappelijk werkster:

Mijn naam is Ellen Lageveen en ik ben als
schoolmaatschappelijk werker verbonden
aan de school van uw kind(eren).
Wanneer u als ouder vragen of zorgen heeft
over uw kind, dan kunt u contact met mij
opnemen. In een vertrouwelijk gesprek kan
ik samen met u kijken wat we kunnen doen
om de vraag of zorg, in ieder geval voor een
deel, weg te nemen.
Het kan om heel verschillende dingen gaan, bijvoorbeeld als uw kind:
-

pest, gepest wordt of geen vriendjes heeft
erg druk of juist erg stil is
moeite heeft met uw scheiding
verdrietig is omdat iemand in de omgeving is overleden

Afhankelijk van uw vraag kan ik met u meedenken, advies geven, kortdurende hulp geven of
zorgen dat er passende hulp komt voor u en/ of uw kind.

Mocht u contact met mij willen, dan kunt u mij op verschillende manieren bereiken.
U kunt mij bellen via mijn mobiele nummer: 06-52663026. Als ik niet in de
gelegenheid ben om de telefoon op te nemen, dan kunt u een bericht achterlaten
zodat ik terug kan bellen. U kunt mij ook mailen via e.lageveen@sudwestfryslan.nl.
Ten slotte kunt u natuurlijk ook op school bespreken dat u contact met mij wilt.
Nog even ter info: er zijn geen kosten verbonden aan het schoolmaatschappelijk
werk.
Vriendelijke groeten,
Ellen Lageveen
Schoolmaatschappelijk werk en medewerker gebiedsteam Bolsward e.o.

Nieuws van buiten de school:
Tegelijkertijd met de nieuwsbrief van oktober stuur ik jullie ter kennisgeving ook de volgende
bijlagen:
1. Opvoedkrant van de GGD-Fryslan over de week van de opvoeding.
2. Uitleg van buursportcoaches over de instelling van SportClub!!
3. Uitnodiging voor bijwonen van de kliederkerk.
Belangrijke data:
1 t/m 7
okt:

Week van de opvoeding. Iedereen ontvangt als bijlage de digitale krant van de GGD

1 okt:

De groepen 6 bezoeken van 10. 00 – 12.00 uur de muziekschool Bolsward voor het
bijwonen van een “instrumenten parade”.

3 okt:

4 teams van onze school doen mee aan het jaarlijkse straatvoetbaltoernooi op de
Skeelerbaan. Opgave is mogelijk via school en de organisatie is in handen van de
buurtsportcoaches van Súdwest-Fryslan.

4 okt:

Bolletongersdei. Alle kinderen zijn vanaf 11.45 uur vrij van school.

5 okt:

Studiedag voor het gehele team. Alle kinderen zijn vrij van school.

6 okt:

Juf Wies Vellinga van groep 4 is vandaag jarig.

9 okt:

Kinderen van groep 7b doen mee aan een “biologiedag” in het Flietsterbos in
Witmarsum.

8 t/m
18 okt:

Kinderboekenweek met als thema “Kom erbij”.

12 okt:

Juf Bianca Vallinga van groep 5 is vandaag jarig.

13 okt:

Juf Ymkje van der Zee van groep 3b is vandaag jarig.

15 okt:

1e bijeenkomst van het leerlingenpanel. Aanvang 13.00 uur

16 okt:

Kinderen van groep 3b brengen van 09.30 – 11.00 uur een bezoekje aan het Fries
scheepvaartmuseum.

17 okt:

Groep 3a gaat van 09.30 – 11.00 uur
naar het Fries scheepvaartmuseum.

22 t/m
26 okt:

31 okt:

Herfstvakantie. Alle kinderen zijn vrij
van school.
Open dag op onze school.

