
 

   

 

 

d.d. 30-09-2020 
 
Ziekmelding: tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 06-16 12 34 92. S.v.p. geen voicemail inspreken; 

berichten kunnen niet worden afgeluisterd.  

 

Algemeen nieuws 

De schoolreisjes hebben we vanwege corona in plaats van juni toch nog kunnen organiseren in september en 
daar zijn we blij mee. Niets leuker dan samen in de bus, een rugtas met wat lekkers mee en heerlijk op ontdekking 
in een sprookjespark of attractiepark. De schoolreisjes zijn goed verlopen en we kregen louter positieve reacties.  
Afgelopen vrijdag kwam groep 8 terug van kamp. Moe, maar voldaan, kwamen de kinderen op de fiets terug van 
Ellertshaar. Het waren intensieve dagen, maar wat hebben de kinderen genoten! Ik wil hierbij alle ouders die als 
begeleider mee waren met schoolreis of kamp hartelijk bedanken!  
 
Op woensdagmiddag 16 september hadden we onze eerste teamscholing over expliciete directe instructie (EDI) 
onder leiding van Tony van Dalen van Expertis. Wat is EDI? De leraar geeft instructie en controleert voortdurend 
of alle leerlingen de instructie begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden 
willekeurig beurten gegeven. EDI zorgt ervoor dat alle leerlingen stapsgewijs de leerdoelen beheersen en succes 
ervaren: “Ik kan het!”. Er is een stuurgroep opgericht, waarin Tony, juf Miriam, juf Baukje en ik zitting hebben. 
Leden van de stuurgroep kijken ook bij leerkrachten in de klassen. Hoe gaat het? Waar kan nog hulp geboden 
worden? We willen EDI stevig neerzetten in de school en het hele traject duurt drie jaar.  
 
De onderbouw is het afgelopen schooljaar onder leiding van Klaske Homsma gestart met visieontwikkeling, de 
cyclus van planmatig handelen, creëren van een rijke leeromgeving, ontwikkeling door spel en de inzet van 
Digikeuzebord als leerlingvolgsysteem. Het onderwijs aan het jonge kind heeft het afgelopen jaar een mooie 
ontwikkeling doorgemaakt en in dit nieuwe schooljaar wordt hier een vervolg aan gegeven.  
 
Er is een werkgroep opgericht om te kijken welk programma we willen gebruiken voor de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Er worden door de fusie nog twee programma’s naast elkaar gebruikt en streven is te 
komen tot één aanpak, waar we allen achter staan.  
 
Door in te zetten op het geven van een gestructureerde instructie, ontwikkeling van het  onderwijs aan het jonge 
kind en het gebruiken van een eenduidig programma voor de sociaal emotionele ontwikkeling hopen we een 
stevige basis neer te leggen en tevens onze resultaten te verhogen. 
 
Op 1 oktober zullen de kinderen weer gecontroleerd worden op luizen en/of neten. Het liefst zien wij dan de 
kinderen met het haar los en zonder gel, zodat er makkelijker en sneller gespeurd kan worden naar luizen en/of 
neten.  
 
Herhaling: 
Om het overzicht te houden over het aantal en de aard van de ziekmeldingen vooral in deze coronatijd, wil ik u 
verzoeken uw kind uitsluitend en alleen ziek te melden bij mij en Miriam Kuiper. Hoewel Parro handig is om 
leerkrachten een berichtje te sturen is het niet de bedoeling Parro in te zetten voor ziekmeldingen. Wij stellen 
persoonlijk contact zeer op prijs en willen u vragen uw kind bij ziekte of anderszins telefonisch af te melden bij 
mij of Miriam. Het telefoonnummer dat we tussen 8.00 en 8.30 uur gebruiken staat bovenaan deze nieuwsbrief.  
 
 
 
 
 
 



 

Aanpassen en opknappen pleinen 
De laatste jaren zien we dat de ruimte achter de heg op het plein aan de Laweijstraat niet meer veilig gebruikt 
kan worden. De ondergrond bestaat uit modder. Vooral bij nat weer glijden kinderen uit. Bovendien vormt de heg 
een belemmering op het goed zicht houden door de pleinwachten op de kinderen. Daarnaast bemerken we dat 
de fietsenstalling niet volledig wordt benut. Fietsen kunnen niet meer in de rekken worden geplaatst, omdat de 
fietsen bredere banden hebben en vaak een mand of kist aan het stuur dragen. Er wordt met drie groepen op het 
plein gespeeld. Graag hadden we meer speelgelegenheid voor met name jongens om actief te zijn in de pauzes. 
Dit voorkomst pestgedrag. Bovendien kan door lessen af te wisselen met beweging de lesstof makkelijker worden 
opgenomen.  
 
Het plein achter de school heeft twee jaar terug een nieuw speeltoestel gekregen. We zien dat kinderen hier goed 
gebruik van maken. Toch is één toestel te weinig om alle kinderen goed te kunnen laten spelen. Met name de 
kinderen uit de onderbouw maken gebruik van het achterste plein. Eén toestel biedt te weinig mogelijkheid tot 
avontuurlijk spelen. In deze tijd willen we kinderen uitdagen om te spelen, te ontdekken. 
 
Verder is er de wens een tuintje te realiseren, waardoor natuureducatie aan kinderen wordt versterkt.  
 
Bovenstaande teksten komen uit een compleet pleinplan. Dit plan kunt u desgewenst bij mij opvragen. In dit plan 
staat ook dat we heel graag een pannakooi op het plein aan de Laweijstraat willen plaatsen. De kosten van het 
gehele plan bedragen € 30.000 euro. Voor de gehele uitvoering komen we nog € 14.000 euro tekort. Op dit 
moment ligt er een aanvraag voor subsidie bij de gemeente Ooststellingwerf.  
 
Om kosten te besparen doen we een beroep op u. We denken hierbij aan de volgende werkzaamheden:  

 

 Verwijderen van de heg 

 Weghalen en afvoeren van zwarte grond 

 Een hek verplaatsen, zodat er een ingang 
voor de fietsen wordt gecreëerd.  

 Straatzand erin 

 Oude fietsenrekken verwijderen 

 Als de pannakooi geplaatst wordt hulp bij het 
gaten graven voor de palen en het storten 
van beton 

 Als de boomhut en de berenbrug geplaatst 
worden hulp bij het graven van de gaten 
voor de palen en het storten van het beton 

 Stoeptegels eruit halen op het achterste plein op de plek waar de rubbertegels zouden moeten komen. 
 
NB: De laatste 3 punten komen pas later aan de orde.  

 
Het plaatsen van de fietsenrekken kan gelijk na het weekend van de 24e/25e oktober en wordt geregeld via de K 
van Kinderen in Peize.  
 
Evert Jan Meeuwissen gaat bovengenoemde werkzaamheden door en met ouders coördineren.  
 
Opgeven kan bij Dineke Homan: bsdelaweij@tjongerwerven.nl , graag voor 9 oktober doorgeven op welke dag 
je wilt helpen en welke werkzaamheden je wilt doen.  
 
 

Wie helpt mee op vrijdag 23 en/of zaterdag 24 oktober??  
 

mailto:bsdelaweij@tjongerwerven.nl


 

 
 

 Te plaatsen op het plein aan de Laweijstraat, waar nu de fietsenrekken staan.  

 

EEN ZOON GEBOREN! 

Op zondag 27 september 2020 is Roan de Jonge geboren, zoon van 
meester Alex en zijn vrouw Jessica. We wensen hen samen heel veel 
geluk!  
 
Via de mail zijn alle ouders op de hoogte gesteld van deze blijde 
gebeurtenis. In deze mail vindt u ook het adres en e-mailadres van 
meester Alex, mocht u een felicitatie willen sturen 
 
De vervanging is als volgt geregeld: 
De eerste twee weken vervangt meester Edwin volledig. Daarna volgt 
de herfstvakantie. Na de herfstvakantie werkt meester Alex 20 weken 4 
dagen per week en is hij vrijdags vrij. Juf Lotte Langhout zal hem dan 
vervangen. Zij stelt zich hieronder aan u voor.  
 
Juf Rolien werkt de komende 2 weken extra op vrijdag voor groep 5 
(meester Edwin staat dan voor groep 6/7).  
 
 

EVEN VOORSTELLEN LOTTE LANGHOUT  

Dag allemaal, 
 
Na de herfstvakantie kom ik op de vrijdag invallen in groep 6/7. Daarom stel ik mij eventjes voor. 
Ik ben Lotte Langhout, 26 jaar en woon tijdelijk in een appartement in Wijnjewoude. Samen met mijn vriend Thijs 
hebben we afgelopen jaar ons huis verkocht en hebben wij nog geen nieuwe koop woning kunnen bemachtigen. 
Ons geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld. Ik kan wel zeggen dat ‘tiny living’ voor ons niet is weggelegd. 
Daarbij is onze kat (Luna) erg energiek en nieuwgierig. Gelukkig is er genoeg natuur rondom het appartement en 
kan ze lekker naar buiten. 
 
Wat als een maatschappelijk stage begon, het verzorgen van trainingen van de jeugd, is uitgegroeid tot mijn 
passie voor volleybal. Ook heb ik sinds twee jaar nu een bestuursfunctie bij volleybalvereniging DWS. 
 



 

Met veel plezier draai ik al heel wat jaren de logeeropvang bij zorgboerderij De Twa Bûken in Wijnjewoude. Deze 
logeeropvang is bedoeld voor kinderen en jongeren die door een beperking of hun gedrag extra aandacht en 
ondersteuning nodig hebben. Bij ons op de boerderij komen momenteel kinderen met een lichtverstandelijke 
beperking en kinderen met gedragsproblemen (zoals bijvoorbeeld 
ADHD, PDD-NOS en vormen van autisme). 
 
Afgelopen schooljaar ben ik afgestudeerd aan de PABO 
Hanzehogeschool in Groningen en mocht ik woensdag 16 
september mijn diploma in ontvangst nemen middels een “walk-
through-diplomering”. Nadat ik mijn LIO in het speciaal 
onderwijs heb afgerond, heb ik al veel invalwerkzaamheden 
gedaan naast mijn studie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVEN VOORSTELLEN JEANINE VAN DER MEER  

Hallo! 

Mijn naam is Jeanine van der Meer, ik ben 20 jaar oud en woon in Waskemeer. Ik volg de 
opleiding pabo op de Hanzehogeschool in Groningen. Ik zit in het tweede jaar. Hiervoor heb 
ik de opleiding onderwijsassistent gedaan. Dit schooljaar kom ik stage lopen op BS De 
Laweij. Eerst in groep 1/2 bij juf Marijke op de maandag, dinsdag en woensdag. Halverwege 
november ga ik naar een andere klas in de bovenbouw dan ben ik erop de maandag en 
dinsdag. Ook heb ik 4 stageweken, in die stageweken ben ik de gehele week aanwezig. Eind 
januari is mijn stage op BS De Laweij afgelopen. 

Met vriendelijke groet, 

Jeanine van der Meer 

 

KINDERBOEKENWEEK  

Vandaag is de Kinderboekenweek begonnen.  
Net zoals voorgaande jaren heeft de Bruna 
tijdens de Kinderboekenweek een leuke actie.  
Als u in deze week een kinderboek koopt bij een 
Brunawinkel, kunt u de kassabon op school 
inleveren.  
Op school verzamelen we deze bonnen en 
daarmee kunnen we leuke boeken aanschaffen.  
De bonnen kunnen ingeleverd worden bij 
juf Lucretia (6) of juf Rolien (5).  
  
 



 

AFSCHEID BEHEERDER  

Vrijdag 13 november is de laatste werkdag van Anton Brandsma, beheerder van MFC De Samensprong. Anton 
gaat met pensioen. Achter de schermen zijn we bezig een afscheidsfeestje te organiseren, in lijn met de RIVM 
maatregelen. Zoals het nu lijkt, zal het team van De Laweij samen met Anton en zijn vrouw gaan genieten van 
een stamppotbuffet. Hieraan vooraf is een bescheiden receptie alleen voor genodigden. Uiteraard neemt Anton 
ook afscheid van de kinderen. Dit afscheid zal in 3 shifts plaatsvinden in het speellokaal.  

Op woensdag 23 september heeft de sollicitatiecommissie bestaande uit afgevaardigden van de participanten 
van de Samensprong gesprekken gehad met twee kandidaten voor een nieuwe beheerder. Vanaf 1 november zal 
Sjirk Schepers uit Donkerbroek de nieuwe beheerder zijn. Gelukkig is er voor Sjirk nog de nodige inwerktijd 
samen met Anton. In een volgende nieuwsbrief stelt hij zichzelf aan u voor.   

BRIGADIEREN 

Eind vorig schooljaar hebben we moeten besluiten te stoppen met brigadieren; er waren geen vrijwilligers meer. 
In de periode hierna zijn er toch nog ouders geweest die de veiligheid van de kinderen bij het oversteken 
belangrijk vonden en hebben zich vervolgens aangemeld. Fantastisch!! Op 8 oktober is er ’s middags een cursus 
brigadieren voor kinderen en  ’s avonds voor ouders. De bezetting van de Norgerweg en Leeksterweg is als volgt: 
 
 

 Norgerweg: 
   

 
Leeksterweg: 
 

 

Maandag:  Maandag:  

8.10-8.30  8.10-8.30  

14.10-14.30  14.10-14.30  

    

Dinsdag  Dinsdag  

8.10-8.30 Geen bezetting 8.10-8.30 Geen bezetting 

14.10-14.30 Geen bezetting  14.10-14.30 Geen bezetting  

    

Woensdag:  Woensdag:  

8.10-8.30  8.10-8.30  

12.00-12.30 Geen bezetting  12.00-12.30 Geen bezetting  

14.10-14.30  14.10-14.30  

    

Donderdag:  Donderdag:  

8.10-8.30  8.10-8.30  

14.10-14.30  14.10-14.30 

    

Vrijdag:  Vrijdag:  

8.10-8.30  8.10-8.30  

14.10-14.30  14.10-14.30  

 
Nog steeds zijn we dringend op zoek naar ouders die de kinderen veilig helpen oversteken. Daarom nogmaals 
een dringende oproep aan alle ouders om je aan te melden als brigadier.  Aanmelden of meer informatie? Neem 
dan contact op met Hillanda Drenth Hillanda@yahoo.com 
 
 

mailto:Hillanda@yahoo.com


 

LEERLINGENRAAD 

De verkiezingen voor de leerlingenraad is vorige week gehouden. De volgende leerlingen hebben zitting in de 
raad:  
Groep 5:  Meike ten Hoor 
Groep 6:   Eline Mulder  
Groep 6/7:  Anna van Veen  
Groep 7:  Meike van der Vaart  
Groep 8:  Milan Kiemeney  
De eerste bijeenkomst met de leerlingenraad zal zijn donderdag 1 oktober om 11.30 uur. Een foto volgt! 
 
 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

Vakantie 2020-2021  

Herfstvakantie  12 oktober t/m 16 oktober 2020 

Kerstvakantie  21 december 2020  t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 26 februari 2021 

Pasen   2 april t/m 5 april 2021 

Koningsdag  27 april 2021 

Meivakantie  3 mei t/m 14 mei 2021 

Hemelvaart  13 mei t/m 14 mei 2021 (in meivakantie)  

Pinksteren 24 mei 2021 

Zomervakantie  12 juli t/m 20 augustus 2021  

 
Vrije dagen:  
3 november 2020 (dinsdag): alle leerlingen na 12.00 uur vrij i.v.m. teamscholing  
4 december 2020 (vrijdag): groep 1 t/m 4 ’s middags vrij 
18 december 2020 (vrijdag): groep 1 t/m 4 ’s middags vrij 
8 februari 2021 (maandag): alle leerlingen vrij i.v.m. margedag/dossierdag  
17 maart 2021 (woensdag): alle leerlingen vrij i.v.m. bezoek team Pica congres  
11 juni 2021 (vrijdag): alle leerlingen vrij i.v.m. margedag/dossierdag  
9 juli 2021 (vrijdag): laatste schooldag, alle leerlingen vrij  
 
Nog in te plannen: Comprixdag (3 maart?????)  
 
 

BIJLAGEN 

 

Yoleo motiveert kinderen om wel te lezen! 

Hoe krijg je kinderen die niet van lezen houden met hun neus in de 

boeken? Door lezen leuk te maken! Met Yoleo verdien je leespunten 
die je kunt gebruiken om je virtuele kamer in te richten. Lezen met 
Yoleo is ook makkelijk. Doordat de tekst wordt getoond en 
voorgelezen. Een soort karaoke dus. Duizenden kinderen maken al 
met veel plezier gebruik van Yoleo. 

https://www.yoleo.nl/  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.yoleo.nl/


 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

SPEEL-O-THEEK DE FLIEREFLUIT is deelnemer van Rabo ClubSupport 2020! 

Heb jij een betaalrekening bij Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland? 

Ben/word je lid van deze lokale Rabobank, dan mag je stemmen op ons en andere lokale deelnemende clubs, 

verenigingen en stichtingen. Als lid bepaal jij namelijk wie een financiële ondersteuning ontvangt. Kortom: jouw 

stem is geld waard! 

Vanaf 5 tot 25 oktober kun jij jouw stem uitbrengen door in te loggen in de app of op de website en via “Zelf 

regelen” en vervolgens “Mijn Lidmaatschap” kun je klikken op Rabo ClubSupport. Je kunt ons vinden bij de 

deelnemers onder de naam Stichting Scala. 

 

 

 

 

 

Beste ouder(s) van groepen 3 t/m 8, 
 

Onderwerp: Junior energiecoach 

 

 

Speciaal voor kinderen en hun ouders hebben we een superleuke actie! 

Via de school hebben we u en uw kinderen uitgenodigd om het spel Junior Energiecoach te spelen.  

Voor de kinderen is het een leuk en spannend spel.  Voor u betekent het hopelijk een  lagere 

energierekening. Wij willen graag dat zoveel mogelijk kinderen uit Ooststellingwerf hieraan meedoen. 

Helpt u mee?  

 

Uw kind kan zich opgeven tot uiterlijk  27 september 2020 via  www.juniorenergiecoach.nl 

 

CO2-neutraal 

De gemeente Ooststellingwerf wil in 2030 CO2-neutraal zijn. Het betekent dat we dan net zoveel 

energie duurzaam opwekken als dat we verbruiken. Het betekent ook dat alles wat je bespaart je dan 

ook niet duurzaam hoeft op te wekken!  

Dit alles kunnen we niet zonder onze inwoners. Daarom is er nu onder andere deze actie: 

Thuisbesparen! Simpel Energiebesparen in huis. 

 

In bijgevoegde flyer en afbeelding vindt u meer informatie.  

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Gropstra  

Namens gemeente Ooststellingwerf  

 

 

http://www.juniorenergiecoach.nl/


 

 


