Leeuwarden, 20 augustus 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
Zon
kom op
zet je stralen aan
stuur de wolken naar de maan
schijn een wak in de wolken
schijn een gat in de lucht
een straaltje zon op mijn gezicht
voel ik met mijn ogen dicht
zon
kom op
zet je stralen aan
dan kan ik naast mijn schaduw staan

Lieve jij,
Maandag is het zover, dan zien we elkaar weer.
Ik weet natuurlijk niet hoe dat voor jou is…
Maar ik kijk naar jou uit ...
Heb je een mooie zomer gehad? Misschien fijn thuis, misschien op een andere
plek…
Ik hoop dat je genoten hebt van even geen wekker, doen waar je zin in hebt (nou
ja…), lezen, zwemmen en van de zon op je gezicht…
We gaan er SAMEN weer een heel mooi jaar van maken.
Tot maandag.
Juf Talia

Start
We hopen dat we u allemaal maandag in goede gezondheid mogen ontmoeten.
Ruim zes weken liggen er tussen het moment van afscheid nemen op donderdag en
komende maandag.
Als team zijn we afgelopen week weer gestart, we hebben allemaal een goede
zomertijd gehad waarin we figuurlijk maar veelal ook letterlijk afstand hebben kunnen
nemen van het “gewone” ritme. We hebben er allemaal weer zin in.
We hopen dat ook u, samen met uw dierbaren, fijne weken heeft gehad.
Dat u genoten hebt van al het goede wat een periode van rust brengt.
In een aantal gezinnen is er sprake van verdriet, van zorg, van gemis…
We willen degenen die dit betreft heel veel sterkte en kracht wensen.
Welkom
Bij de start van dit nieuwe schooljaar willen we een aantal kinderen welkom heten
Onze derde kleutergroep start bijna met allemaal nieuwe kinderen . Welkom
Amelie, Eva, Vera, Yens, Owen, Dyano, Lotte, Nora, Yinthe!
In groep 3 starten Mila, Asya en Seth…
in groep 4 starten Jelmer en Elize…
in groep 5 staten Lindsey en Alina
in groep 6 start Niels
in groep 7 start Emma
in groep 8 starten Ivan en Mirjam
Van harte welkom allemaal, we wensen jullie een heel fijne tijd bij ons!
Nieuwbouw
Mogelijk bent u in de vakantie nog wel eens even langs ons toekomstige gebouw
gelopen of gefietst.
Inmiddels is de vloer gelegd en kan de opbouw starten.
Wat het gebouw betreft duurt het nog even voordat het Dalton IKC Albertine Agnes
gerealiseerd is.
Als team, opvang, peuters en school, zijn we vandaag gestart met onze eerste
gezamenlijke studiedag. Hierbij stond kennismaking en verbinding vanuit de
Daltonvisie centraal.

In- en uitgaan van de school 2021/2022
In het laatste Nieuws van de week hebt u informatie gekregen over hoe de start er
waarschijnlijk uit zou zien op maandag 23 augustus. Er zijn op dit moment geen
wijzigingen in de organisatie zoals toen gemeld.
 de verspreide in-en uitgangen blijven ongewijzigd
 de verspreide schooltijden blijven ongewijzigd
 ouders mogen helaas niet op het plein en in de school
De verspreide ingangen
Groep

Ingang/uitgang
plein

Ingang/uitgang
school

Fietsenstalling

Giraffen en
Zebra’s

n.v.t.

Kant
Telemannstraat

Alleen in overleg

Groep 3, 4 en 5

Euterpestraat

Ingang pleinkant

Op het plein links,
kant Euterpestraat

Groep 6,7 en 8

Corellistraat

Ingang pleinkant

Op het plein links,
kant Corellistraat

Sinne
VSO en peuters

n.v.t.

Via de ingang
gymzaal B.V sport

----------------------

------------------

---------------------

VSO: zie bij de
eigen groep
Peuters n.v.t.
-----------------------

BSO

n.v.t.

Uitgang via
gymzaal B.V sport

Zie bij

De in- en uitgaanstijden, zoals we ook al gewend waren.
Inloop school
start
uit
Woensdag
(gr 1 t/m 4 vrij.)
Groep A
8.00 uur – 8.10
14.10 uur
11.40 uur
(Achternaam A
uur
t/m K)
Groep B
(Achternaam L
t/m Z)

8.10 uur – 8.20
uur

14.20 uur

11.50 uur

Schoolkalender
Normaal bent u van ons gewend dat wij u via de mail de schoolkalender sturen met
de activiteiten en bijzonderheden voor het komende schooljaar.
Dit jaar sturen we u deze niet. U kunt namelijk in Social Schools de agenda bekijken.
Hier staan alle activiteiten, studiedagen en andere bijzonderheden in vermeldt.

Social Schools
Vanaf dit schooljaar gaan we Social Schools gebruiken voor de communicatie met u
als ouders/verzorgers. Hierboven werd de agenda functie al even benoemd en u
heeft voor de zomervakantie al kennis kunnen maken met het delen van foto’s en
video’s van de groepen. De komende tijd zullen hier nog meer functies bij komen,
denk dan aan het plannen van oudergesprekken, absentiemeldingen en
verlofaanvragen. Hoe dit precies in zijn werk gaat hoort u binnenkort.
Helaas hebben nog steeds niet alle ouders hun inloggegevens van Social Schools in
orde gemaakt. Vandaag ontvangt u nogmaals een uitnodiging! Wees u er van bewust
dat wanneer u niet in Social Schools kunt komen u wellicht belangrijke informatie
mist over de school en uw kind. Nieuwe ouders zullen vandaag ook de uitnodiging
ontvangen.
Startgesprekken
Komende week zult u de uitnodiging voor het startgesprek van uw kind(eren) via
Social Schools ontvangen. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 35/36/37.
Deze gesprekken willen we weer met u op school plaats laten vinden. Er zal extra tijd
gepland worden tussen gesprekken zodat contact tussen ouders zoveel mogelijk
beperkt blijft. Ook zal de 1,5m afstand gehandhaafd worden in de gangen en in de
lokalen. Daarnaast willen we u vragen een mondkapje te dragen wanneer u het
gebouw binnenkomt. Mocht het voor u zo zijn dat u toch liever het gesprek online
voert, laat het ons weten!
Bij het startgesprek zijn de leerkracht, leerling en u als ouder/verzorger aanwezig. In
dit gesprek zal worden uitgesproken hoe er samengewerkt zal worden het komende
jaar en wat we daarin van elkaar verwachten. Dit met als gezamenlijk doel, dat het
goed gaat met uw kind/onze leerling.
De volgende aandachtspunten zullen aan bod komen:
- sociaal emotioneel en gedrag
- leren:
groep 1/2
taal
rekenen
motoriek
groep 3 t/m 8
technisch lezen
begrijpend lezen
rekenen
spelling
- executieve functies/werkhouding
- overige punten
- wat is van belang

Nieuws van de BSO

Wat een plezier hebben wij gehad op de BSO tijdens deze zomervakantie. Hierboven
een foto van onze nieuwe schommel. Hier waren de kinderen vooral erg blij mee.
We hebben heel wat leuke activiteiten gedaan en het weer zat aardig mee. Een
enkele een regenachtige dag, maar over het algemeen hebben we het echt getroffen
met het weer.
Komende week zien we alle kinderen weer op de BSO hier hebben wij ook enorm
veel zin in.
Vacature ouderraad
Gezocht: penningmeester (m/v)
Voel jij je betrokken bij de basisschool van je kind(eren)? Lijkt het je leuk om iets te
kunnen betekenen voor de school? Heb je ook nog eens affiniteit met financiën? Dan
is de rol van penningmeester zeker iets voor jou!
Voor het nieuwe schooljaar zoeken we een nieuwe penningmeester, omdat Jacco
Reitsma er na 7 jaar mee stopt.
Wat maakt het zo leuk en interessant?
Je leert de school van binnenuit kennen;
Je bent betrokken bij de school en bij de activiteiten die worden georganiseerd;
Je mag meedenken bij activiteiten;
Je kind vindt het fantastisch dat je dit voor school doet
Wat ga je doen?
Je beheert de bankrekening van de ouderraad van de Albertine Agnesschool;
Je nodigt ouders in of rond september uit om de ouderbijdrage te betalen;

Je verricht de betalingen van de activiteiten die het leren extra leuk maken (zoals
Sinterklaas, Kerst, Koningsspelen, schoolreisjes, musical en de laatste schooldag)
Je zorgt voor overzicht en je denkt mee in de financiële mogelijkheden
Wat heb je nodig?
Met enthousiasme kom je al heel ver;
Wat affiniteit met financiën;
Wat handigheid met Office-programma's is fijn;
Het kost weinig tijd
Heb je interesse? Neem dan contact op met Talia of met Jacco Reitsma. Je bereikt
hem op 06-12241077.

Voor de volwassene namens Talia
Deze keer deel ik geen gedicht met u maar een verhaal.
De meesten van jullie weten dat het begrip “Ubuntu” voor mij als leidinggevende een
betekenisvol begrip is.
Ubuntu is een Afrikaans begrip en betekent: “Ik ben omdat wij zijn”
Dit zegt niet alleen dat we niet zonder elkaar kunnen, we hebben elkaar nodig, maar
het gaat verder en geeft de waarde aan van het samen mens zijn. Je kunt alleen
maar (mens) zijn dankzij de ander.
Zo aan het begin van een nieuw schooljaar ben ik dat mij altijd extra bewust.
Wij kunnen alleen maar een veilige en fijne plek zijn om te leren en te leven, in
verbinding met en dankzij de ander.
Ik wens ons SAMEN een heel goed en mooi schooljaar.
Onderstaand prachtige en symbolische verhaal wil ik graag met jullie delen:
“Iemand bood een hongerige groep kinderen van een Afrikaanse stam een spel aan,
Hij zette een mand met zoete vruchten bij een boom en zei, wie er het eerste bij is,
wint al het fruit. Toen hij hen het startsignaal gaf, pakten ze elkaar allemaal bij de
hand, begonnen ze SAMEN te rennen, SAMEN het fruit te pakken, gingen SAMEN
weer zitten en genoten SAMEN van de lekkernijen. Toen hij ze vroeg waarom ze er

allemaal SAMEN heen waren gerend, terwijl toch iedereen de kans had de vruchten
voor zichzelf te winnen, zeiden ze:
“ Ubuntu” – Hoe kan één van ons blij zijn, als alle andere teleurgesteld zouden zijn?
Ubuntu: Ik ben, want wij zijn.”

We wensen jullie een fijn weekend en tot maandag!
Vriendelijke groet,
Team Dalton IKC Albertine Agnes

