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De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Vandaag ontvangt u de tiende en laatste nieuwsbrief, deze is wel wat langer dan u gewend bent. 

We wensen u veel leesplezier. 

 

Vertrek leerling: 

Robin Laferte (groep 3) vertrekt naar obs De Opslach in Wommels, we wensen Robin daar een heel 

fijne schoolperiode toe. 

 

Baby 

Juf Heleen is op 16 juni 2020 bevallen van een zoontje, Hidde van Ruiten! Ook vanaf deze plaats 

wensen juf Heleen, Ruurd en broertje Jimte alle goeds toe!  

 

Belangrijke data: 

 

• De Musical van groep 8 / afscheid groep 8 op woensdag 1 juli: de musical wordt helaas 

niet opgevoerd, bij mooi weer gaan we voor de ouders van de kinderen van groep 8 toch iets 

organiseren op het kleine plein. Bij regen kunnen de ouders het officiële afscheid via videobellen 

volgen. De kinderen van de andere groepen hebben de musical gelukkig wel kunnen zien.  

• Slotfeest: voor de groepen 3 t/m 7 op vrijdag 3 juli 2020, De leerlingen gaan om 12.00 uur 

naar huis!!!  

De kleuters sluiten hun jaar af op donderdagmiddag 2 juli a.s. 

• Begin schooljaar: maandag 17 augustus 2019 

• De nieuwe schoolgids komt uit in de derde of vierde week na de zomervakantie. In de eerste 

nieuwsbrief vindt u een invulstrookje waarop u kunt aangeven of u de schoolgids wilt 

ontvangen. 

 

Informatie m.b.t de laatste schooldag (de groepen 3 t/m 7): 

 

• We gaan deze ochtend spelletjes doen, van 9.00 uur t/m 11.30 uur, met daarin een pauze. 

• De leerlingen nemen net als anders fruit en drinken mee voor in de pauze om ca. 10.15 uur. 

• Leerlingen van groep 8 zijn als begeleiders aanwezig. 

• Bij slecht weer houden we de spelletjes in school. 

• De kinderen gaan om 12.00 uur naar huis. 

 

Personeel 

Juf Saskia Ploeg-van Arum zal door gezondheidsredenen nog niet na de vakantie haar taak in groep 

7/8, naast juf Akke Froukje Boonstra- Kuipers, op zich kunnen nemen. Meester Harm Kappe zal haar 

vervangen, totdat zij weer fit genoeg is om te beginnen.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage: 

U heeft een tijdje geleden een mailtje hierover gehad. Door de Corona-maatregelen zijn er 

activiteiten niet doorgegaan o.a. de schoolreisjes en enkele culturele activiteiten. Wel is de vrijwillige 

ouderbijdrage ingezet voor: kosten extra muziekonderwijs en het leren bespelen van een 

blaasinstrument in groep 5 (de lessen worden nog ingehaald), het schoolschaatsen in groep 5/6, 
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activiteiten rond Sinterklaas en Kerst. Ongeveer twee derde van de bijdrage is uitgegeven. De kosten 

van het afscheid van groep 8 en de afsluiting van het schooljaar volgen nog. 

Nog niet iedereen heeft de vrijwillige ouderbijdrage voldaan. Deze week krijgen die ouders een mail 

om alsnog te betalen. We gaan er van uit, evenals voorgaande jaren, dat diegenen het nog 

openstaande bedrag over zullen maken.  

 

Vakantierooster in 2019-2020: 

 

Hierbij het nieuwe vakantierooster voor het komende schooljaar. In tegenstelling tot vorig jaar, is de 

afspraak van geen 14 dagen Meivakantie komen te vervallen. Op verzoek van het Voortgezet 

Onderwijs hebben we dit schooljaar weer een Meivakantie van 14 dagen.  

We hebben, doordat we alle dagen iets langer naar school gaan, een paar dagen “over” om de 

leerlingen vrijaf te geven. Deze worden ingezet om de Meivakantie naar 14 dagen te brengen, voor 

de vrije vrijdag tijdens de dorpsfeesten en de overige dagen worden studiedagen voor het personeel. 

 

Voor de mogelijk te verrijden Elfstedentocht is een dag gereserveerd. Bij geen tocht wordt deze vrije 

dag aan de Paasvakantie gekoppeld. Dat is dinsdag 6 april 2021. 

 

 

Start van dit cursusjaar: maandag 17 augustus 2020 

 

vakantie  van  tot en                 met 

     

Herfstvakantie zaterdag 10 oktober 2020 zondag 18 oktober 2020 

Kerstvakantie  zaterdag 19 december 2020 zondag  3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie zaterdag 20 februari 2021 zondag 28 februari 2021 

Paasvakantie vrijdag   2 april 2021 maandag   5 april 2021 

(wellicht dinsdag 

6 april 2020) 

Meivakantie zaterdag   1 mei 2021 zondag 16 mei 2021 

Hemelvaartsvakantie    in de  meivakantie   

Pinkstervakantie zaterdag 22 mei 2021 maandag 24 mei 2021 

Zomervakantie zaterdag     10  juli 2021 zondag 22 augustus 2021 

 

NB dinsdag 27 april is Koningsdag, dit is een verplichte vrije dag 

 

Studiedagen in 2020-2021: 
 

De volgende woensdagen: 

 

4 november 2020, de kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

3 februari 2021, de kinderen zijn de gehele dag vrij 

31 maart 2021, de kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

23 juni 2021, de kinderen zijn de gehele dag vrij 

 

Muziekles in groep 5 

Ook in het nieuwe schooljaar worden de muzieklessen en het leren bespelen van een instrument 

gegeven in groep 5. De lessen worden verzorgd door de heer Andries Kramer, docent Centrum voor 

Kunsten en Ritmyk. De instrumenten worden beschikbaar gesteld door de muziekvereniging 

Wilhelmina. Zowel voor de school als voor het korps is dit een mooie regeling. Het is mogelijk voor de 

‘oude’ groep 5 om de lessen in te halen.  

 

Schoolschaatsen 

De groepen 5 en 6 gaan ook in het volgende cursusjaar, hoogstwaarschijnlijk in oktober en 

november, weer vijf keer naar De Elfstedenhal in Leeuwarden voor dit bijzondere mooie project. 

Wanneer de definitieve data bekend zijn, laten we u dat weten.  
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Meester Eelke Westra en meester Jan Strikwerda 

Ook dit jaar willen we beide heren hartelijk dank zeggen voor hun inzet voor De Foareker. Meester 

Westra verzorgde de twee plusklassen voor de groepen 7/ 8 en 5/6. Meester Strikwerda heeft zich 

ingezet voor die leerlingen van groep 7/8 die extra aandacht nodig hadden m.b.t. het rekenonderwijs.  

We vinden het heel bijzonder dat zij dit geheel belangeloos voor ons en de leerlingen willen doen! 

 

Afscheid van de stagiaires:  

We nemen afscheid van Lysanne Wiersma, zij was stagiaire PABO NHL/Stenden. Het eerste halfjaar 

was in groep 7/8 en het tweede halfjaar in groep 3/4. We wensen haar al het goede toe in haar 

verdere studie.   

We nemen ook een beetje afscheid van Harm Kappe, hij was LIO. Hij heeft zijn stage drie dagen in de 

week zelfstandig voor de klas in groep 6 en 7 kunnen doen.  

Harm heeft zich in de afgelopen zo goed ingezet voor de school dat we hem gevraagd hebben om de 

vervanging van juf Saskia in het volgende schooljaar te gaan doen, dat wilde hij zeer graag!  

 

Verkeersexamen 

Alle leerlingen van groep 8 zijn geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Het praktisch 

verkeersexamen ging helaas niet door wegens de Corona-maatregelen.  

 

Frysk eksamen groep 8 

Troch Corona binne in soad Fryske lessen útfallen. Men hat besletten om dit jier gjin eksamen ôf te 

nimmen.  

 

Wêr gean de bern fan groep 8 hinne? 

 
Nei it Bogerman yn 

Snits  

 

Tsjalling Bouma 

Theunis IJnema 

Eelkje de Jong 

Geertje van der Weide 

Jarno van der Weij 

Dirk Lieuwe Wup 

 

 

Nei it RSG Magister 

yn Snits: 
 

Marike Dijkstra 

Rients Klein 

Swormink 

Johannes Kolkman 

Sophie Laferte 

Brecht Stegenga 

Sander Velzen 
 

 

Nei it Marne College 
yn Boalsert:  
Sytze Bouma 

Jorn Hiemstra 

Marin van Krimpen 

Nienke Zijlstra 

 

Nei it Nordwin 
College yn Snits 
 

Noa Ottens 

 

 

Wy winskje jimme op jim nije skoalle in soad wille en sukses ta en lit jimme nochris op ús skoalle 

sjen. Oant sjen! 

 

Uw kind en de jeugdgezondheidszorg                                 GGD-Fryslân 

De jeugdgezondheidszorg volgt de gezondheid en ontwikkeling van kinderen van 

0-19 jaar. De GGD is partner binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alle 

kinderen ontvangen op 5-jarige leeftijd en in groep 7 een uitnodiging voor een 

gezondheidsonderzoek door de doktersassistent, arts of verpleegkundige. 

Voorafgaand aan het onderzoek ontvangen de ouders/ verzorgers een vragenlijst. 

                                                                                                       

• 5-jarige kinderen 
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Dit onderzoek bestaat uit een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, 

gedrag en gezondheid, zoals groei, motoriek, spraak en taal. 

 

• Groep 7 

Dit is een onderzoek van de lichamelijke groei en een gesprek over opvoeding, gedrag, sociale 

ontwikkeling. 

Ouders, kinderen of de school (in overleg met ouders) kunnen bij vragen of zorgen altijd terecht bij 

de jeugdgezondheidszorg voor een extra onderzoek of gesprek. U kunt zelf contact opnemen met de 

jeugdarts of –verpleegkundige van GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg via 088 22 99 444. 

 

 

 

 

 
 

Nieuws van het College van Bestuur 

 

Zoals u inmiddels van ons bent gewend, informeren we u voor de zomervakantie, net als voor de 

kerstvakantie, over een aantal ontwikkelingen binnen CBO De Greiden.  

 

JAARVERSLAG 2019 ONLINE 

Het document “Jaarverslag 2019” met daarin het Bestuursverslag 2019 gecombineerd met de 

Jaarrekening 2019 plaatsen we waarschijnlijk tussen 1 juli en 1 augustus op de website van CBO De 

Greiden. De accountant heeft intussen goedkeuring gegeven en op 17 juni heeft de Raad van 

Toezicht het Jaarverslag vastgesteld. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het document, dan 

houden we ons aanbevolen. U kunt uw reactie geven via info@degreiden.nl . 

 

CORONA I 

In het Jaarverslag 2019 beschrijven we ook dat een aantal plannen die we hadden voor dit 

schooljaar, niet goed uit de verf zijn gekomen. Zo zouden we als bestuur in het voorjaar op alle 

scholen een teamvergadering bijwonen en zouden we een begin maken met de ‘Rekenbeleidsgroep’. 

Van alle scholen zou iemand worden afgevaardigd om het met elkaar te hebben over goed 

rekenonderwijs. Zo’n groep draait al een paar jaar voor ‘Taal’. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. 

Komend schooljaar hopen we de planning weer wat op te kunnen pakken. 

 

CORONA II 

Na de zomervakantie hopen we dat de scholen weer wat gast- 

vrijer mogen en kunnen zijn. Na de ‘lockdown’ en de 

voorzichtige start van de scholen, mogen vanaf 8 juni alle 

leerlingen weer naar school. Toch is 

de situatie tot aan de zomervakantie nog verre van 

gewoon. Ouders mogen nog steeds niet op het schoolplein of in de 

school komen. Ook veel activiteiten die van de school niet alleen 

een leeromgeving, maar ook een leefomgeving maken, zijn 

aan beperkingen onderhevig. Een schoolreisje of -kamp mag dit 

schooljaar niet door gaan. Op het moment van schrijven werken 

heel veel scholen aan een alternatief voor de laatste 

schooldag en het afscheid van groep 8.  

Via de media, maar ook via uw eigen school zult u het horen als er aanpassingen in het beleid 

komen. Als we ons allemaal goed houden aan de richtlijnen, dan kan het uiteindelijk wat worden 

versoepeld. Als we nu te makkelijk worden, kan het ook zomaar zijn dat we een stap terug moeten 

doen. Vandaar dat we vanuit het bestuur de voorzichtige variant propageren: niet alles wat mag, 

moet ook meteen. 

 

Slot schooljaar 2019-2020 

De meeste jubilea, personeelswisselingen en andere personele zaken melden we hier niet omdat deze 

op schoolniveau wel bekend zijn.  
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In december noemden we al dat juf Coby Wille CBO De 

Greiden ging verlaten. Binnen CBO De Greiden was ze de 

deskundige op het gebied van dyslexie en daarnaast 

kindercoach. Intussen is haar afscheid geweest. Ze liet 

ons de poster met een vrije vogel na die we hiernaast 

laten zien.  

Als kindercoach is ze opgevolgd door Doutzen 

Ouderkerken. Doutzen is ook leerkracht aan De Ark te 

Makkum. 

 

Aan het einde van dit schooljaar 

sluit “De Earnewjuk” in 

Easterlittens. Daar wordt je als schoolgemeenschap niet vrolijk van. Het 

jubileum van het 100-jarig bestaan (24 mei 2020) kon niet gewoon worden 

gevierd en zelfs de sluiting van de school is nu vanwege de corona anders 

dan het gewoonlijk zou worden herdacht. We wensen de leerlingen en hun 

ouders een mooie periode op hun nieuwe school. Een deel van de leerlingen gaat natuurlijk naar het 

voortgezet onderwijs en dat brengt ons op het volgende punt:  

 

Voor alle leerlingen van CBO De Greiden die naar het voortgezet onderwijs gaan breken spannende 

tijden aan, want alles is straks anders. Er zijn kinderen die daar naar uitzien, er zijn ook kinderen die 

graag nog even waren gebleven…..   

Dat zou dan best ook kunnen zijn vanwege de inzet van mensen als bijvoorbeeld (G)MR-lid, lid van 

de ouderraad, invaller, leerkracht, vrijwilliger, onderwijsassistent, directie en alle andere mensen en 

organisaties rondom de scholen. 

Hierbij willen we iedereen die zich in schooljaar 2019-2020 voor de 

kinderen/school/stichting heeft ingezet, hartelijk bedanken, zeker ook de ouders met de 

intensieve coronatijd nog in het geheugen, en een heel goede zomer toewensen. Als u ook 

komend schooljaar weer van de partij bent, dan graag tot volgend jaar! 

 

We wensen iedereen een heel goede gezondheid toe. 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Dirk Kroes en Albert Faber 

College van Bestuur 

 
 
 

 

 

 
 

 

 


