Leeuwarden, 8 oktober 2021
Geachte ouders/verzorgers van ons IKC,
Bij deze aandacht voor de actualiteiten van de afgelopen en komende weken.
Gedicht van de week voor de kinderen
Vrienden
samen op zolder
samen in de klas
samen naar voetbal
samen zonder jas
samen lekker lachen
samen goede moed
samen vette ruzie
samen toch weer goed
samen in de speeltuin
samen op de fiets
samen naar het zwembad
samen lekker niets
Mirjam Wolters

Na de herfstvakantie
Na de herfstvakantie passen we de schooltijden aan naar hoe ze voor de coronatijd
waren. Dit betekent dat de inloop tussen 8.00 uur en 8.10 uur is.
Om 8.15 uur starten we dan met het onderwijs.
De groepen 1 t/m 4 komen om 14.15 uur uit en op woensdag en vrijdag 11.45 uur.
De groepen 5 t/m 8 komen om 14.15 uur uit en op woensdag 11.45 uur.
We vinden het belangrijk om u als ouders weer in de school te ontmoeten.
We hebben echter ook gemerkt dat, wanneer kinderen tot aan het pad (kleuters) of
het plein gebracht worden, dit zorgt voor rust in de school en het de zelfstandigheid
en samenwerking van kinderen bevordert.
We hebben daarom, in overleg met de medezeggenschapsraad, besloten dat u op
dinsdag- en vrijdagochtend van harte welkom bent om uw zoon/dochter in de groep
te brengen. Tevens is er dan een moment van het elkaar ontmoeten en een
eventuele afspraak met de leerkracht te maken bij vragen, zorgen of een andere
reden voor een gesprekje.

Jarig
Deze week hebben we de verjaardag gevierd van Rudmer. Komende zaterdag is
Aiden jarig. Allebei (nog) van harte gefeliciteerd. We wensen jullie heel veel geluk!
Niet vergeten!
Maandag 11 oktober komt de schoolfotograaf. Zoek de mooiste kleren uit en oefen
alvast op een prachtige glimlach!
Even voorstellen: de leden van de MR 2021-2022
Mijn naam is Foeke Bijma en ik ga mijn vijfde jaar in als lid van de
medezeggenschapsraad van de Albertine Agnesschool. De laatste vier
jaar als voorzitter. Onze zoon zit in groep 7. Wij wonen inmiddels al
weer 16 jaar met plezier in de wijk Westeinde.
Ik ben Roos Heesterbeek-Glastra. Moeder van Wolf uit groep 6, Thorin uit
groep 4 en Lorelei uit groep 2. Ik werk bij Kunstkade als cultuurcoach op 5
basisscholen. Ik heb hiervoor de opleidingen docent theater, pabo en
docent dansexpressie gevolgd. Zowel als ouder als in mijn werk ben ik dus
met het basisonderwijs verbonden. Vandaar dat ik er 3 jaar geleden voor
heb gekozen om plaats te nemen in de MR. Ik hoop nog lang een steentje
bij te mogen dragen aan het onderwijs van mijn en uw kinderen.
Mijn naam is Selma Steenwelle en dit is mijn derde jaar als lid van
de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. Onze dochter
Lente zit inmiddels in groep 8 bij juf Nyncke. Als MR-lid wil ik
graag signalen oppakken en benaderbaar zijn voor ouders, zodat
ik e en klankbord kan zijn. Ik vind het leuk om me te praten over
allerlei onderwerpen die met de school van mijn kind en het
onderwijs te maken hebben én om samen te werken aan de
kwaliteit van het onderwijs voor onze kinderen.
Mijn naam is Rixt-Marieke van den Berg. Ik woon in Leeuwarden en werk
ruim 3 jaar op de Albertine Agnesschool. Dit schooljaar ben ik samen met
Emily juf van groep 6. Naast het lesgeven illustreer ik graag en houd ik
van dansen en de natuur.
De komende jaren ga ik mij inzetten als lid van de MR. Ik hoop dat ik een
brug kan slaan tussen ouders, team en school.

Mijn naam is Janneke Boersma-Dreijer. Ik woon in Dokkum en
werk nu al 10 jaar op de Albertine Agnesschool. Op dit moment
ben ik met zwangerschapsverlof maar straks in maart mag ik weer
lesgeven in groep 4 en zal ik weer actief zitting nemen in de MR. In
de tussentijd zal juf Margriet mijn plaats innemen in de MR.
Lesgeven doe ik met ontzettend veel plezier en liefde. Ik vind dat
er niks mooiers is dan leerlingen zien groeien in hun ontwikkeling.
Naast het lesgeven hou ik van muziek. Daarom ben ik ook
afgestudeerd Vakleerkracht Muziek. Net als de afgelopen twee jaar
hoop ik ook dit jaar een goede aanvulling te kunnen zijn in de MR.

Bericht van de BSO
De eerste AA Sinnekijk-week zit erop. Wat fijn dat we de ouders weer binnen konden
en mochten ontvangen en gezellig konden kletsen. We hebben veel positieve reacties
hierop ontvangen. De eerstvolgende AA Sinnekijk-week is 1 tot 5 november.

Voor de volwassene

Geef

Geef zomaar een feest,
Geef een hug als cadeau
Een hand of een high-five
is soms vriendschap for life.
Geef bloemen op z’n tijd.
Geven kun je altijd.
Geef! Geef!
Ga ervoor!
Geef jezelf!
Geef wat tijd!
Geef! Geef!
Geluk geef je eindeloos door!

We wensen jullie een fijn weekend en tot maandag!
Vriendelijke groet,

Team Dalton IKC Albertine Agnes

