
 

    

 

d.d. 29-11-2022 
 
Ziekmelding: stuur a.u.b. een Parro bericht aan de leerkracht of bel na 8.30 uur met 0516-438150. Geen 

voicemail inspreken; berichten kunnen niet worden afgeluisterd.  

 
Op 7 november was de afscheidsdienst en begrafenis van onze zeer gewaardeerde collega Marjan Wouters. 
Meester Alex las een gedicht voor van een leerling en juf Anneke vertelde over het leven van Marjan en hoe 
ze was op school. Het was een indrukwekkende en tegelijk mooie dienst. Na de begrafenis hebben we als 
team op school bij elkaar gezeten; een ieder met zijn/haar gedachten. De gezamenlijke momenten waren voor 
ons heel waardevol. We willen met name de ouders bedanken die spontaan aanboden twee dagen de 
pleinwacht van ons over te willen nemen. We hebben dit zeer gewaardeerd. Het gedenkhoekje voor juf Marjan 
krijgt tot de Kerst een plekje in de onderbouw. We proberen de draad weer zo goed mogelijk op te pakken 
met een lach en een traan.  
 
Lichtjesfeest  
Het was ondanks alle omstandigheden een mooi lichtjesfeest. We hebben veel ouders gezien en gesproken 
en de grote zaal vulde zich snel met ouders die even bleven zitten. Fijn om in een positieve sfeer samen te 
zijn.  
 

Oudercafé op 28 oktober  
Er waren uiteindelijk 4 ouders aanwezig. Het weer opzetten van een oudercafé werd zeer gewaardeerd en 
er is in alle openheid met elkaar gesproken. Het nogmaals organiseren van een moment met ouders werd 
aanbevolen in het kader van ouderbetrokkenheid.  
Hieronder de punten in het kort waarover is gesproken:  

 Identiteit: hoe wordt hier nu inhoud aan gegeven? Identiteitscommissie aanvullen.  
 Ouderbetrokkenheid verhogen bijvoorbeeld vaker een inloop organiseren, samen vieren, 

afsluitingen van projecten ook voor ouders.  
 Verzoek van ouders: graag na een leuke activiteit (ook dansles) een foto en een klein berichtje op 

Parro. Dit vinden de ouders erg fijn om te ontvangen en biedt een aanknopingspunt thuis voor een 
gesprek met het kind.  

 Graag meer aandacht voor muziek, drama, dans en creativiteit in de school.  
 Marjan van der Meer gaat op 1 juni 2023 met haar familie de Alpe d’Huzes beklimmen. De familie 

is bezig hier geld voor in te zamelen. Ze hangt hiervoor posters in de school. Mogelijk kunnen we 
hier als school een actie aan verbinden.  

We kunnen terugkijken op een prettig gesprek met elkaar en we hopen dat ouders het oudercafé aangrijpen 
om met elkaar (school en ouders) in gesprek te gaan. Het volgende oudercafé is op woensdagmorgen 18 
januari om 8.30 uur. U kunt zich hiervoor opgeven via bsdelaweij@tjongerwerven.nl. 
 
Het punt identiteit is inmiddels opgepakt net als het punt meer creativiteit in de school. U hoort hier 
binnenkort meer van. Met Kerst houden we een viering en een fair. De fair zal van 17.00 tot 19.00 uur zijn. 
We hopen weer veel ouders te ontmoeten. Nadere info over de Kerstfair volgt.  
 
In de teamvergadering van 22 november jl. hebben we met elkaar het protocol Sociale Veiligheid (vanuit de 
Kanjertraining) besproken en vastgesteld. Aan het eind van dit protocol is een stappenplan opgenomen als 
leidraad voor de leerkrachten. Het protocol staat inmiddels op onze website onder het kopje documenten en 
wordt als bijlage bij deze nieuwsbrief meegestuurd.  
 
Tot slot willen we Antje de Vries bedanken voor het doneren van boeken met behang- en stofstalen. De 
onderbouw kan deze materialen goed gebruiken voor aankleding van verschillende thema’s.  
 
Hartelijke groet,  Dineke Homan  
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EEN DOCHTER GEBOREN! 

Baby nieuws!  
 
Ze heeft ons lang laten wachten, maar is er dan eindelijk! Woensdag 16-11-2022 zijn wij trotse ouders geworden 
van Ellen Tel. Ze is om 23.54 uur geboren in Nij Smellinghe. Wij zijn enorm dankbaar en intens gelukkig. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VOORLEESWEDSTRIJD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze school doet elk jaar weer mee aan de Nationale Voorleeswedstrijd.   
Voordat je in de finale staat zijn er eerst voorrondes in de klassen. De kinderen van groep 4 tot en met 
groep 8 mogen meedoen. Na de voorrondes bleven er zes kandidaten over:   
Lisa (groep 4), Sybren (groep 5), Femke  (groep 6), Manon groep 7, Jildau (groep 8A) en Wessel (groep 
8B). Ze lazen een fragment voor uit een zelfgekozen boek.   
De hele school kwam naar de finale luisteren en moedigde de kinderen aan. Er waren drie juryleden: Juf 
Dineke, juf Miriam en juf Carina. Belangrijke aandachtspunten voor de jury waren onder andere uitspraak, 
verstaanbaarheid en contact met het publiek Meester Alex was de presentator en kondigde de kinderen 
aan. Alle kinderen deden het geweldig. Wat lazen ze goed voor en wat keken ze het publiek af en toe goed 
aan. Toen alle zes kinderen hadden voorgelezen moest de jury overleggen met elkaar. Ondertussen deed 
meester Alex een quiz met de hele zaal. Even later kwam de jury binnen en werd Jildau als winnaar 
uitgeroepen. Zij las voor uit Pinokkio. Zij mag naar de regionale voorronde. De tweede plaats was voor 
Sybren en de derde plaats voor Wessel. Applaus voor alle deelnemers, het was een mooie middag!  
 
 



 

OPTREDEN BLAZERSGROEP  

Op woensdagmiddag 16 november gaf de blazersgroep een optreden. Na 10 muzieklessen mochten ze ouders 
en broertjes/zusjes laten horen wat ze al hebben geleerd. Onder bezielende leiding van juf Petra en meester 
Ruud werd het een prachtig geheel. Wat kunnen de kinderen dan in korte tijd veel leren! Het publiek zat vol trots 
toe te kijken! 
 
Voor alle kinderen uit groep 5 is er nog een mogelijkheid om t/m eind januari gratis muziekles te krijgen. De 
kinderen hebben hiervoor een brief mee naar huis gekregen. Meester Ruud geeft iedere maandag na schooltijd 
saxofoon les. Juf Petra geeft iedere woensdag na schooltijd trompet les (of cornet, bariton..) 

 

AANKOMST SINTERKLAAS MAANDAG 5 DECEMBER  

Sinterklaas komt ons op 5 december een bezoek brengen op school.   
  
Alle kinderen gaan ’s ochtends naar hun eigen plein en de kleuters naar de klas.   
Zij mogen hun jas aanhouden.   
We gaan dan samen naar buiten en wachten Sinterklaas bij de hoofdingang op.   
Hij heeft ons laten weten dat hij met zijn Sintmobiel komt!   
 
Wilt u deze ochtend de parkeerplaatsen op de ‘kiss & ride’ zone bij het voorste plein vrij houden? 



 

 
Daarna is er feest in de grote zaal.   
De kinderen in groep 1 t/m 4 brengen een bezoek aan de Sint.  
De Sint komt aan het eind van de ochtend voor een kort bezoek in de groepen 5 
t/m 8.   
  
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben zelf bericht gehad over de surprise en 
het gedicht die zij voor elkaar gemaakt hebben.   
Maandag mogen ze eindelijk vertellen voor wie ze zo druk aan het knutselen 
zijn geweest.   
  
Deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken voor de eerste pauze mee te 
nemen.   

De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 vrij.   

Groetjes van de Sinterklaascommissie   

 

VAN DE KERSTCOMMISSIE  

 
Donderdag 22 december zullen we een kerstfair houden. 
 
Hiervoor zoeken we mensen die het leuk vinden om tijdens de kerstfair (per toerbeurt) de catering te verzorgen: 
koffie e.d. schenken, soep inscheppen, enz. 
Is dit wat voor u? dan graag doorgeven aan een van de juffen: Aimée, Baukje, Trudy, Iris, Wietske of Anneke 
 
En nog een vraag:  
Er zal ook een verloting zijn d.m.v. de zogenaamde verloot-boom. 
Hiervoor zoeken we cadeautjes. Heeft u nog iets liggen (zo goed als) “nieuw” wat mee mag in de verloting? 
Graag inleveren bij mij (juf Anneke groep 8) of bij de eigen leerkracht, voor 16 december. 
Natuurlijk hopen we op een mooie opbrengst! Waar het geld nu voor is bestemd dat hoort u nog. 
 
Alvast heel hartelijk bedankt! 
 
 

OPROEP VERSTERKING VAN DE DECOCLUB  

Al jaren zorgt de decoclub voor de aankleding van BS De Laweij/De Samensprong. Op dit moment hangt de 
Sinterklaas-deco in de hal, de grote zaal en bij de kinderopvang achter in de gang. Straks gaan we de 
kerstbomen weer optuigen en zorgen we voor een winterse aankleding. Zo gaan we mee met de seizoenen en 
de thema's en zorgen we er met elkaar voor dat de school er leuk en gezellig uit ziet. 
 
Nu is het zo dat onze club steeds kleiner wordt. We zijn nog maar met ons drieën, gelukkig hebben we daarbij 
nog een paar dames die soms invallen. We zouden echter onze groep wat willen uitbreiden. 

 
Bij deze dus een oproep aan jou! Vind jij het belangrijk dat de kinderen in een stimulerende en gezellige 
omgeving verblijven? Het je per thema een paar uurtjes aan tijd over, stuur ons dan een berichtje! Je kunt mailen 
naar hinkedevosveenstra@gmail.com 

mailto:hinkedevosveenstra@gmail.com


 

  
 
 

AGENDA VOOR DE KOMENDE PERIODE 

Datum Tijd  Activiteit Aanvullende informatie 

30-11  Juf Dineke naar Dokkum cross-mentoring  

02-12  Juf Dineke vrij   

05-12  Sinterklaas op school  

 Na 12.00  Groep 1 t/m 4 na 12..00 uur vrij   

07-12  Jongeren Op de Samensprong-overleg  

09-12  Juf Miriam vrij   

15-12  Juf Dineke afwezig directieraad   

16-12  Juf Dineke vrij   

22-12  Kerstviering en Kerstfair   

23-12 Na 12.00 Groep 1 t/m 4 na 12.00 uur vrij   

26-12 t/m 06-01  Kerstvakantie   

    

    

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

Vakanties 2022-2023  

Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari 2022 t/m 3 maart 2023 

Pasen  7 april 2023 t/m 10 april 2023 

Meivakantie  24 april 2023 t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie  24 juli 2023 t/m 3 september 2023  

 



 

Vrije dagen 2022-2023: 
05 december 2022 (maandag), Sinterklaas, leerlingen uit groep 1 t/m 4 ’s middags vrij  
23 december 2022 (vrijdag), Kerst, leerlingen uit groep 1 t/m 4 ’s middags vrij  
18 januari 2023 (woensdag), teamscholing EDI, alle leerlingen ’s middags vrij  
10 februari 2023 (vrijdag), margedag alle leerlingen vrij  
12 april 2023 (woensdag), teamscholing EDI, alle leerlingen ’s middags vrij  
27 juni 2023 (dinsdag), margedag, alle leerlingen vrij 
12 juli 2023 (woensdag), margedag, alle leerlingen vrij  
21 juli 2023 (vrijdag) laatste schooldag, alle leerlingen vrij  
 

BIJLAGEN  

 

Nieuwsbrief dBos 
 

www.bzof.nl/educatie  
Voor actuele nieuwtjes en leuke tips! 

 

 

Kinderboekenweek  
Het is je vast niet ontgaan, een aantal weken geleden stond het lezen in het teken 

van de Kinderboekenweek (5 -15 oktober). Thema dit jaar was Gi-ga-groen. Voor 

veel leerlingen van groep 4 (en soms ook groep 3) stond er een bezoek aan de 

bibliotheek gepland. De leesconsulenten hadden daar een Gi-ga-groene 

opdrachtenroute gemaakt passend bij boeken binnen het thema. Er is door alle 

leerlingen met veel enthousiasme en inzet gewerkt aan de opdrachten, en 

daardoor was het een geslaagde kennismaking aan de bibliotheek. 

Onderstaande boeken werden gebruikt bij de opdrachten. 
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Eerste leesboekjes 
 

In groep 3 wordt er nu hard geoefend met letters en woordjes. Je kind begint 

misschien al wat te lezen! Ook bij lezen geldt, oefening baart kunst. Maar welke 

boeken zijn nu geschikt? 

In de bibliotheek vind je een kast met eerste leesboekjes, die nog weer zijn 

onderverdeeld in verschillende niveaus. 

 

Wat betekenen nu al die etiketten? 

De eerste leesboekjes hebben een aanduiding met een letter E 

(eerste leesboekje). Hierbinnen is de volgende indeling 

gemaakt: 

 

S – Start →                             Deze boekjes kunnen de meeste  

kinderen na drie  maanden 

leesonderwijs lezen 

M3 – Midden groep 3 →  Na ongeveer 5 maanden  

leesonderwijs zijn deze boekjes 

geschikt 

E3 – Eind groep 3  → De aanduiding geeft al aan wanneer kinderen met deze  

boekjes vooruit kunnen 

M4 – Midden groep 4 → Dit is het laatste niveau dat een aparte aanduiding heeft  

            in de bibliotheek. 

Kunnen kinderen dit lezen, dan kunnen ze terecht bij de gewone A-boeken. De A 

staat voor ongeveer 6 tot 9 jaar. 

 

Natuurlijk is niet elk kind gelijk en betekent het ook niet dat een kind niet anders mag 

lezen/lenen. Het allerbelangrijkst is dat het kind plezier heeft in lezen en het boek dus 

leuk vindt.  

 

 

Voorlezen? het leukste kwartiertje van de dag 
Iedereen die voorleest weet het: voorleesmomentjes zijn goud waard! Voor het 

slapengaan, na schooltijd of zomaar even tussendoor: een kwartiertje per dag gaat 

al snel. Langer kan ook, want voorlezen is gezellig, intiem en ontspannend.  

Pak je een mooi boek, dan zal je kind graag dicht tegen je aan kruipen om de 

platen te bekijken en jouw stem te horen. In een vertrouwde sfeer kan je kind 

helemaal opgaan in een verhaal. Zo leert je kind al 

luisterend op meerdere manieren naar de wereld kijken.  

Praat je samen over de inhoud, dan is de beleving nog 

sterker en draag je spelenderwijs bij aan een goede 

taalontwikkeling. 

In de bibliotheek is een voorleesgids te vinden met heel 

veel boekentips én voorleestips! Vraag er naar! 



 

 

Binnenkort kun je ook weer de Sinterklaasboekjes vinden in de bibliotheek  

 

 

 

 

 
 
 
 

Lidmaatschap tot 18 jaar gratis 
Of je nu op zoek bent naar een voorleesboek voor je peuter of kleuter, of je zoekt 

samen met je kind een boekje uit omdat ze net leert lezen, voor alle kinderen en alle 

wensen en voorkeuren zijn er boeken te vinden in de bibliotheek.  

Het lidmaatschap voor kinderen tot 18 jaar is gratis, omdat lezen 

zo belangrijk is voor hun taalontwikkeling. Bovendien is de 

bibliotheek al een paar jaar boetevrij. Dit betekent dat het niet 

erg is de boeken iets later in te leveren dan eigenlijk de 

bedoeling was. Kom dus gerust naar de bibliotheek om je zoon 

of dochter lid te maken en samen heel veel mooie boeken te 

lenen (en te lezen      ). 

 

 

 

 

 

 

Boekentips  
Om nog even door te lezen in het Gi-ga-groene thema 

 

 

 
 

De blaadjesdief – Alice Hemming & Nicola Slater  - vanaf ca. 4 jaar 

 

Eekhoorn is boos! Gisteren zaten er heel veel mooie blaadjes 

aan zijn boom, maar vandaag? Vandaag zijn er een paar 

weg! Ze zijn vast gestolen, en dat betekent….dat er een 

BLAADJESDIEF rondloopt! 

 

 

 

 

 

 

 

De NEEhoorn en de Slangzaam – Marc-Uwe King  - vanaf ca. 6 jaar 



 

 

De poezelige NEEhoorn en zijn vrienden zijn terug! Ontmoet in dit 

vrolijke vervolg van De NEEhoorn nieuwe dieren, waaronder de 

verveelde Slangzaam. NEEhoorn belandt in de jungle. Daar 

hangt de Slangzaam zich aan een tak te vervelen. Wat de 

NEEhoorn ook voortstelt, de Slangzaam heeft er geen sssin in… 

 

 

 

 

Oom Onkruid – Tosca Menten  - vanaf ca. 8 jaar 

Als Boris bij zijn oom Onkruid gaat logeren, vindt hij na een 

regenbui een vreemd zaadje in zijn haar. Hij stopt het in de grond 

en tot zijn stomme verbazing groeit er binnen een dag een 

enorme plant uit. De plant slaat af en toe een blad om hem heen 

en Boris is beretrots. Hij noemt de plant Freddie, geeft hem een 

eigen tuintje en sluit zelfs vriendschap met hem. Tot Freddie naar 

vliegen begint te happen. Is de plant eigenlijk wel zo vriendelijk 

als Boris denkt? Opeens gaat er van alles mis. 

 

Oom Onkruid is een knotsgek verhaal over een bizarre 

vriendschap en de oerkracht van de natuur, afgewisseld met groene weetjes, maffe 

interviews, bijzondere krantenberichten en heel veel vreemde planten 

  

 

Mus & kapitein Kwaadbaard en de Amorfe – Kevin Hassing - vanaf ca. 10 jaar 

Een geheimzinnig schip doemt op uit de mist en vaart recht op de 

kade van Zeeburgerdam af. Het blijkt De Amorfe te zijn, een 

vaartuig dat gemaakt is van glas. De kapitein van het schip, Nero, 

vertelt dat hij met zijn bemanning mee gaat doen aan het Tetra 

Toernooi, een legendarisch evenement dat zich afspeelt op een 

drijvende stad midden in de oceaan. Hij vraagt Mus en haar 

vrienden ook mee te strijden. Maar Mus twijfelt. Meedoen aan het 

toernooi betekent dat je je leven op het spel zet… 

 

Kevin Hassing, winnaar van de Kinderjury 2022, schreef 

met De Amorfe een spannend nieuw avontuur over Mus en kapitein 

Kwaadbaard. Eerder verschenen De 5 Slangen en De koers naar de Kraken – 

waarvan deel 2 in 2022 door de Kinderjury is uitgeroepen tot mooiste 

kinderboek. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


