Nieuwsbrief juli 2017
Julianastraat 1, 8465 RC Oudehaske, 0513-677369
www.haskerplak.nl
ithaskerplak@primus.frl

Belangrijke data juli:
28/29/30 juni
Dinsdag 4 juli
Woensdag 5 juli
Woensdag 5 juli
5/6/7/ juli
Donderdag 6 juli
Dinsdag 11 juli
Woensdag 12 juli
Donderdag 13 juli
Maandag 17 juli
Dinsdag 18 juli
Woensdag 19 juli
Donderdag 20 juli

: Schoolreisje groep 8
: Schoolreisje groep 1/2
: Escape Room (groep 8 heeft de Bank Battle gewonnen!)
: Oud papier: Ingedeeld zijn de families J.Quartel en M. Verschut
18.15uur aanwezig zijn in de Julianastraat.
: Schoolreisje groep 6/7
: Studiemiddag OT, kinderen zijn om 12 uur vrij
: Rapportbesprekingen 1 t/m 7
: Wisselmiddag: de kinderen gaan ’s middags met de leerkracht(en)
van komend schooljaar naar hun nieuwe lokaal
: Rapportbesprekingen 1 t/m 7
: Groep 8 diploma uitreiking vanaf 17.00 uur
: Juf Sietie informatie en uitnodiging hebt u onlangs ontvangen
:Afsluiting schooljaar, nadere informatie volgt
: Laatste schooldag

Wanneer u van plan bent om 18 juli om 13.15 uur bij de eindpresentatie van de leerlingen
i.s.m. “De Klankenkaravaan” aanwezig te zijn wilt u dit dan even melden i.v.m. het plannen
van een ruimte.

Data om alvast te noteren:

Woensdag 2 aug
Maandag 4 sept
Woensdag 6 sept

: Oud papier: Ingedeeld zijn de families A. Otter en (nog niet
bekend) 18.15uur aanwezig zijn in de Julianastraat.
: Weer naar school!
: Oud papier: Ingedeeld zijn de families El Harriri en (nog niet
bekend) 18.15uur aanwezig zijn in de Julianastraat.

2017/2018:
Onlangs hebt u een mail ontvangen waarin de formatie bekend is gemaakt.
We werken komend jaar met 4 combinatie groepen.
Groep 1/2 blijft in het huidige lokaal, groep 3/4 komt in het lokaal van de huidige groep 3,
groep 5/6 komt in het lokaal van de huidige groep 8 en groep 7/8 komt in het lokaal van 4/5
De bibliotheek zal verhuisd worden naar het huidige lokaal 6/7, dat zorgt voor meer ruimte
in het lokaal.

Juf Jinke, juf Roelie en juf Margriet stellen zich even aan u voor:
Mijn naam is Jinke van der Lei en ik ben 43 jaar jong! Ik ben
getrouwd met Robert en samen hebben we 2 zonen, Milan van
9 jaar en Sven van 7 jaar. Mijn hobby’s zijn o.a. lezen en op
vakantie gaan. Op OBS De Schakel ben ik bij de kleuters
begonnen en uiteindelijk mocht ik naar groep 3/4. Ik ben een
paar jaar IB-er (Intern begeleider) geweest en heb ik de
opleiding tot adjunct directeur gevolgd. Op De Schakel ben ik nu
alweer 5 jaar locatieaanspreekpunt. Na 18 jaar op De Schakel te
hebben gewerkt, werd het tijd om iets anders te gaan doen. Nu
mag ik, samen met juf Roelie en juf Feikje, de juf van groep 3/4
op it Haskerplak zijn. Ook neem ik de taken als
locatieaanspreekpunt van juf Ria over. Ik heb er veel zin in om na de zomervakantie bij jullie
te beginnen en hierbij wil ik iedereen alvast een fijne en zonnige vakantie toe wensen. Tot na
de vakantie!

Beste kinderen en ouders van It Haskerplak,
Voor velen van jullie een bekend gezicht, anderen zullen mij nog niet kennen. Daarom toch
even een stukje om mezelf aan jullie voor te stellen:
Roelie Zijlstra, 40 jaar en ik woon samen met mijn man en 2 dochters Hester (6 jaar) en Else
(bijna 4 jaar) in Itens.

Eerder heb 13 jaar gewerkt op It Haskerplak, daarna 3 jaar in Haskerdijken en vervolgens 2
jaar in Rottum. En nu dus terug in Oudehaske!
Sommigen van u zullen mij ook kennen van de Beeldcoaching. Geregeld kom ik filmen bij
mijn collega’s in de klas in het kader van professionalisering.
Naast mijn werk bij Primus, werk ik ook voor de NHL (Pabo) waar ik E-begeleiding van
studenten tijdens hun stage-periode verzorg en waar ik veldassessor ben.
Vanaf volgend schooljaar neem ik de taken van Sietie Oenema over wat betreft de
begeleiding van NHL Pabo-studenten binnen OT Nannewiid (Opleiden in de School).
Daarnaast werk ik ook nog een aantal dagen per week voor mijn eigen bedrijf
LeerKRACHTcoach.
Ik heb er zin in om er samen met Jinke en de kinderen van groep 3/4 er een heel fijn
schooljaar van te maken.
Mijn werkdagen zijn dinsdagmiddag en woensdag.
Ik zie ernaar uit om (opnieuw) met jullie kennis te maken!
Eerst gaan we genieten van hopelijk een lekkere zonnige vakantie!
Juf Roelie

Even voorstellen………
Mijn naam is Margriet Knol. Ik woon in Joure samen met mijn
twee zoons Arjo van 22 jaar en Kyran van 19 jaar. In mijn vrije tijd
doe ik aan wielrennen. Al vele jaren fiets ik met een meidengroep
iedere zondagochtend vele kilometers. Heerlijk met de wind in de
haren ( nou ja met helm) door het Friese landschap crossen. Yoga
zorgt voor de nodige rustmomenten en flexibiliteit. Verder ben ik
graag in de natuur te vinden voor een lange wandeling. Of een
gezellige avond naar theater of concert met vrienden vind ik ook
geweldig.
In mijn dagelijks leven ben ik werkzaam als onderwijsassistente. Ik ben begonnen in
Haskerhorne op De Lytse Mienskip waar ik drie jaar heb gewerkt. Momenteel werk ik alweer
voor het zevende jaar op De Schakel in Rotsterhaule. Wat een mooi beroep is dit toch,
samen met mijn collega’s de leerlingen op een hoger niveau zien te krijgen. Toch heb ik mijn
nog grotere wens, zelf voor de klas als leerkracht, omgezet in daden. Ik ben drie jaar geleden
begonnen met de Pabo. Komend schooljaar is, als alles goed gaat, mijn laatste jaar. Dan kan
ik mezelf gediplomeerd Juf noemen. Het is erg pittig om studie te combineren met werk en
gezin, maar toch is het meer dan de moeite waard. Ik weet waar ik het voor doe want
werken in het onderwijs blijft me boeien en inspireren. Om leerlingen te motiveren en te
activeren op een zo goed mogelijke manier blijft een uitdaging die ik graag aanga.
Komend schooljaar mag ik het team van It Haskerplak, De Ynset en De Schakel komen
versterken. Ik hoop dat ik u allen dan persoonlijk kan ontmoeten.
Ik heb er heel veel zin in!

De jarigen!
26 juni
27 juni
30 juni
8 juli
11 juli
17 juli
23 juli
1 augustus
3 augustus
4 augustus
6 augustus

Riven Pejic (12 jaar) - groep 8
Jinte Eijer (6 jaar) - groep 1-2
Hidde Eijer (7 jaar) - groep 3
Anno Eijer (11 jaar) - groep 6-7
Pieter Westra (11 jaar) - groep 8
Annabel Otter (5 jaar) - groep 1-2
Lars de Jong (11 jaar) - groep 6-7
Mente de Jong (9 jaar) - groep 4-5
Leon Spring In 't Veld (5 jaar) - groep 1-2
Ema Mandzukic (12 jaar) - groep 8
Cas Leenstra (12 jaar) - groep 8

Lezen:
Nog even de laatste loodjes en dan......vakantie, 6 weken lang niet naar school en niet meer
hoeven schrijven, rekenen, taal en lezen. Wat lezen betreft is uit onderzoek gebleken dat
kinderen wanneer ze in de vakantie niet of nauwelijks lezen het AVI niveau met 1 of soms
zelfs 2 niveaus is gezakt na de zomervakantie. We noemen dit ook wel de Zomer Lees Dip.
Daarom is het raadzaam om in de vakantie toch elke dag tijd te besteden aan lezen. Duo
lezen met ouder of een broer of zus is ook leuk om eens uit te proberen. Om de beurt een
bladzijde lezen. Ook zou er eens gebruik kunnen worden gemaakt van voor-koor-zelf lezen.
Eerst wordt een stukje goed voorgelezen. Daarna samen met het kind hardop lezen met
goede intonatie en tempo zodat het kind als het ware meegetrokken wordt. En tot slot leest
het kind zelf. Goed voorbeeld doet goed volgen. Samen met de kinderen op de bank, ieder in
zijn eigen boek een poosje lezen kan ook heel gezellig zijn. Als stimulans om boeken te gaan
lezen kan op een papieren meetlint (bijvoorbeeld bij de bouwmarkt vandaan) een
centimeter gekleurd worden, als het kind een boek gelezen heeft. Daarnaast blijft voorlezen
natuurlijk ook leuk. Veel (lees) plezier gewenst in de komende vakantie!
Juf Gepke

