Augustus 2017
In 2015 heb ik de Academische Opleiding tot Leraar
Basisonderwijs afgerond en ben ik
daarna direct aan het werk gegaan.
Na eerst een jaar boven Dokkum te
hebben gewerkt, ben ik dit jaar te
vinden geweest op CBS De Winde
in Hardegarijp. De voornaamste reden waarom
leerkracht zijn zo geweldig is, is dat je kinderen verder
kunt helpen in hun ontwikkeling. Om daaraan bij te
dragen en kinderen te laten beseffen dat ze meer
kunnen dan voorheen geeft veel voldoening. En nu mag
ik dat volgend jaar bij de Wrâldpoarte gaan doen bij
groep 6!!!
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Hallo allemaal,

.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Komend schooljaar ben ik een nieuw gezicht op de
CBS De Wrâldpoarte.
Vandaar dat ik mij kort even wil voorstellen.
Mijn naam is Weinyk Drost, ben 26 jaar en kom uit
Kollum.
Komend schooljaar, zal ik samen
met meester Oving, groep 5
draaien.
Ik zal er op de maandag, dinsdag
en één keer in de 14 dagen op
woensdag zijn.

In het kader van de sociaal-emotionele ontwikkeling
(SEO) van de kinderen worden de
thema’s van KiVa gevolgd.
Op 10 juli is er een informatieavond
geweest voor de ouders van groep 3
over de WIBO training die
plaatsvindt in de groep van hun
kinderen. Deze training gaat na de vakantie door in
groep 4.
Ook in de groepen 6 en 8 vindt er in het nieuwe
schooljaar een WIBO training plaats.

Wat doe ik in mijn vrije tijd? Muziek vind ik erg leuk, ik
speel piano en een beetje gitaar.
Daarnaast ben ik ook wekelijks op het korfbalveld te
vinden. Ik speel zelf en ben trainer van een
jeugdploegje. School is eigenlijk net als sport.
Kinderen komen op school om te oefenen, te groeien,
te leren. Graag wil ik hier ook mijn steentje aan
bijdragen!
Ik kijk uit naar komend schooljaar, heb er zin in!

Even voorstellen
Hallo! Ik ben Amarins Slagman, 23 jaar, en woon in
Damwoude. Ik houd van gezelligheid en ga dan ook
graag winkelen, naar een escaperoom of gewoon
lekker bijkletsen met vrienden. Daarnaast ben ik in de
weekenden te vinden op het korfbalveld.

Met vriendelijke groet,
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Weinyk Drost

Hallo ouders/verzorgers,
Mijn naam is Amerens de Vries en ik ben 29 jaar. Ik
woon in Drachten samen met mijn hond Reeva. In
mijn vrije tijd dans ik en houd ik ervan om in de natuur
te zijn. Ook doe ik leuke dingen met vriendinnen en
breng ik veel tijd door met mijn familie.
Ik heb de afgelopen jaren veel in
het onderwijs gewerkt. Ik heb
kinderen begeleiding gegeven met
de hoofdvakken, sociale
vaardigheden, maar ook heb ik veel
ervaring met grote groepen. In het
onderwijs werken vind ik prachtig, hier ligt echt mijn
passie. Ik wil de kinderen een veilige, leerzame en
sfeervolle omgeving bieden.
Ik heb zin in een nieuwe uitdaging en begin volgend
schooljaar met een frisse start.
Groetjes Amerens de Vries

Nieuwe en vertrekkende Wrâldpoarters

Lammy Boonstra gaat met pensioen. Haar opvolgster is
Sandra Sietsma. Onze muziekmeester Johan Postma
komt het volgende schooljaar niet meer muziekles
geven. We weten nog niet wie zijn opvolger wordt.
De vertrekkende mensen hebben een hartverwarmend
afscheid gehad. Alle ouders willen we heel hartelijk
bedanken voor de mooie woorden, kaarten, bloemen
en cadeaus!

Moa Smedes, Romke Timmermans, Fenna Wobma,
Dani Heidbuurt en Alexander Postma verwelkomen we
in het nieuwe schooljaar als nieuwe Wrâldpoarters! We
wensen jullie een hele fijne schooltijd toe. Afscheid
hebben we genomen van Jorrit Elverdink en Baukje
Hoekstra uit groep 7, Jarno en Roos de Haan uit groep
6 en 3 en Marije Reitsma uit groep 5, zij gaan na de
vakantie naar Earnewâld. Bram, Vera en Ruben Homan
verhuizen naar Grou. We wensen iedereen een fijne
schooltijd op de nieuwe school toe.
Vertrekkende
directeur,
schoolschoonmaakster;

leerkrachten

5 gelijke dagen model
In september gaan we starten met het 5 gelijke dagen
model. De kinderen hebben vandaag allemaal een
koeltasje gekregen. Hierin kunnen ze de lunch
meenemen. Ook willen we dat iedereen een theedoek
meeneemt om deze te gebruiken als placemat. We
beginnen de lunch met een gebed en eten de eerste 10
minuten in stilte. Na de lunch hebben we een kwartier
pauze en starten dan met de middag.

en

Slagbal
Maandagmiddag 17 juli heeft de traditionele
slagbalwedstrijd tussen de leerlingen van groep 8 en de
leerkrachten (en ouders groep 8) plaatsgevonden. Een
spannende wedstrijd! De eindstand is geworden 58 57. De leerlingen hebben gewonnen!! Een nieuw
historisch moment!
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Zonneschool
Op vrijdagmorgen 21 juli heeft de officiële opening van
de Zonneschool plaatsgevonden. Op het dak van onze
school liggen 98 zonnepanelen. Naast onze school zijn
er op de daken van nog 9 andere scholen van de
vereniging zonnepanelen op het dak te vinden.

Afscheid groep 8
Na 8 jaar basisschool gaan we de kinderen van groep 8
uitzwaaien.

In de media is er aandacht aan geschonken. Tijdens de
opening is er een film gemaakt die later op onze
website komt.

Spreekuur GGD/jeugdteam
Afgelopen schooljaar is de GGD gestart met een
inloopspreekuur op school. Hier hebben ouders
gebruik van gemaakt.
Na de zomervakantie is het inloopspreekuur op elke
eerste vrijdag van de maand. Op vrijdag 8 september
van 8.30 – 9.30 uur bent u welkom met uw vragen over
de opvoeding, het welbevinden en de gezondheid van
uw kind.

Zij hebben het publiek verrast met een prachtige
musical “Hotel te koop”.
In september gaan zij starten op het Liudger in Burgum
of Drachten, op Singelland in Burgum of op het Tjalling
Koopmans College in Hurdegaryp. We wensen hen daar
een hele fijne schooltijd toe!
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Activiteitencircuit
In het nieuwe schooljaar gaat het activiteitencircuit
voor de groepen 5 t/m 8 op de donderdag, na de lunch
plaatsvinden. Het zou heel fijn zijn dat er ouders zijn
die ons willen ondersteunen bij de activiteiten. Hebt
u interesse? Dan kunt u zich opgeven per mail.

Tot slot
Een hele fijne zomerperiode toegewenst!
Op 4 september hopen we de kinderen allemaal weer
in goede gezondheid te ontmoeten. Vanaf 8.10 uur
bent u samen met de kinderen van harte welkom in de
nieuwe groep!

Noteert u alvast
 Spreekuur-

4 sept

Bijlagen
-

Nieuwsbrief van de vereniging voor ouders en
leden
Zomerkrant 2017, die naar de leden gaat die
geen kinderen op school hebben.

-

Met een vriendelijke groet, namens het team,
Linda Verhaag en Anja Algra
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