
Nieuwsbrief november 2021

Belangrijke data

Vrijdag 3 december – Sinterklaasviering in de eigen klas
Woensdag 22 december – Kerstdiner en -viering in de eigen groep
Zaterdag 25 december t/m zondag 9 januari - Kerstvakantie
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Gelukkig! Dat was onze eerste reactie na het bekend worden van de nieuwe maatregelen ter 
bestrijding van het coronavirus vanaf zaterdag 14 november. De scholen blijven open! Dat was 
en is namelijk onze grootste angst als er gesproken wordt over maatregelen die ons verder 
moeten helpen in deze vervelende situatie. Maar tegelijkertijd maken de maatregelen wel 
duidelijk dat de situatie op dit moment opnieuw ernstig is en we met elkaar zullen moeten 
proberen het beste ervan te maken. 

Daarom hebben we gemeend om gedurende de komende drie weken toch een aantal zaken te 
moeten aanscherpen. Daarbij realiseren we ons dat we niet verder vooruit kunnen kijken dan de 
aangekondigde drie weken. De scholen blijven open en dat is fijn. We willen u vragen om alleen 
in dringende gevallen in de school aanwezig te zijn. Daarnaast zou het fijn zijn als de kinderen 
zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen komen. 

Op 3 december vieren we Sinterklaas. We willen het feest door laten 
gaan, maar organiseren de intocht op het schoolplein zonder ouders. 
Dat is natuurlijk opnieuw even slikken, maar we denken toch dat dit 
juist de contactmomenten zijn die we moeten voorkomen. We hopen 
de komende weken duidelijkheid te krijgen over hoe de kerstvieringen 
kunnen worden georganiseerd. Zodra we daarover meer weten, 
ontvangt u daarover van ons bericht.

Ten slotte willen we nog eens onder uw aandacht brengen dat het momenteel zeer moeilijk is 
om bij ziekte vervanging te regelen. Het is dan ook haast niet te voorkomen dat in geval van 
nood er groepen zijn die geen les zullen hebben. Dat vinden wij zelf ook erg vervelend. Wij 
vragen uw begrip wanneer dit aan de orde is en zullen u steeds zo snel mogelijk informeren. 
We maken met elkaar lastige tijden mee. Laten we in alle communicatie proberen geduld en 
respect op te brengen voor elkaar. Niemand van ons heeft om deze situatie gevraagd. Maar 
samen kunnen we er wel doorheen komen.
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Verkeersveiligheid 

Het is een vaak terugkomend onderwerp in onze nieuwsbrief: de verkeersveiligheid voor en na 
schooltijd. 
Natuurlijk zijn we het met elkaar eens: we willen dat onze kinderen veilig op school kunnen 
komen en weer naar huis.
Daarom vragen wij u – ieder jaar opnieuw – om, wanneer u met de auto komt, deze op de 
parkeerplaats bij de kerk te parkeren, zodat uw zoon/dochter niet hoeft over te steken en er 
goed zicht blijft voor de kinderen die wél moeten oversteken met hun fiets. 
Na schooltijd staat er altijd een leerkracht mét hesje die de kinderen helpt oversteken. 
We verwachten ieders medewerking!

Er is een nieuwe coördinator (hoog)begaafdheid in de vereniging. Haar naam is Annagreet  
Hoekstra-Sijens en zij helpt ons de leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken beter/goed 
te begeleiden. Ook heeft ze vanaf de herfstvakantie de leerlingen van de plusklas overgenomen 
van Willem Riemersma. Eén keer in de twee weken komt ze op dinsdagmiddag met deze leerlingen 
werken. Ze krijgen dan ook werk voor in de klas, zodat ze in de weken die volgen ook uitdagend 
bezig kunnen zijn. 

Meerkunners

We kregen de afgelopen tijd wel eens te horen van ouders dat sommige uitjes een beetje laat 
doorgegeven worden. 
Wij proberen het altijd op tijd aan te geven als we chauffeurs/begeleiders nodig hebben, maar 
soms horen we het ook zelf pas kort van tevoren. 
Een paar uitjes kunnen we alvast aan u melden, dus deze kunt u in de agenda zetten! 
     Groep 6/7/8 gaat op woensdag 6 april naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
     Op 23, 24 en 25 mei gaat groep 8 op kamp. 
     Op donderdag 7 juli gaan groep 1 t/m 7 op schoolreisje. In de volgende nieuwsbrief volgen de  
     bestemmingen.

Uitjes
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De activiteitencommissie bestaat uit een groep enthousiaste ouders waarvan de kinderen onder-
wijs volgen op onze basisschool. Ze ondersteunen de leerkrachten bij allerhande activiteiten.
Zo levert de activiteitencommissie een onmisbare bijdrage aan onder andere sinterklaas-, kerst-, 
paasvieringen en dergelijke.
De werkzaamheden van de activiteitencommissie dragen bij aan het optimaal functioneren van de 
school en plezier van uw kind op school.
In het schooljaar 2021/2022 zitten de volgende ouders in de activiteitencommissie:
     Antje Pafforaad
     Anneke Reiding
     Miriam Bosgraaf
     Baukje Bosgraaf
     Martijn Nauta
     Auke Feddema
     En als leerkracht Hiske Visser

De activiteitcommissie van de Wynroas

Kerstviering

Zoals u wellicht weet, was officieel dit schooljaar een ‘groot’ kerstfeest aan 
de beurt geweest, maar… u raadt het al, dit kunnen we dit jaar helaas weer 
niet door laten gaan in verband met corona. We gaan dus de viering met 
de eigen groep doen. Dit zal plaatsvinden op woensdag 22 december, van 
17.00 uur tot 19.00 uur. 
We willen net als vorig jaar met elkaar eten en het kerstfeest aansluitend 
met elkaar vieren. 
Te zijner tijd ontvangt u bericht over het hoe en wat.
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Je op glad ijs bevinden (en deze keer letterlijk)!

Onze oudste zoon had net voor de herfstvakantie het schoolschaatsen gehad. Dus toen ik hem 
vroeg wat hij in de vakantie nog graag een keer wilde doen, was het antwoord dan ook: een 
keertje schaatsen. Prima, wij samen naar de ijshal. Helaas eindigde dit uitje voor mij wat 
minder gezellig. Ik viel op mijn heup en voelde de pijn door mijn been schieten. 
Om een lang verhaal kort te maken, na een bezoekje aan het ziekenhuis bleek dat mijn 
heuphals is gebroken en ik moest in het ziekenhuis blijven. De volgende dag hebben ze me 
geopereerd en uiteindelijk heb ik drie nachten in het ziekenhuis gelegen. 
De komende tijd mag ik mijn been niet belasten. In december heb ik weer een afspraak bij het 
ziekenhuis en dan gaan ze weer een foto maken om te kijken hoe het met de breuk is. 
Waarschijnlijk mag ik daarna onder begeleiding van de fysio mijn been weer langzaam gaan 
belasten. 
Tot nu toe vermaak ik mij thuis nog prima met bezoekjes, 
puzzelen, Netflix, weer eens een goed boek lezen en zo 
nu en dan wat voor mijn collega uitwerken op de laptop. 
Dus… wie mij gemist had bij de weg, dit is het verhaal 
erachter. 

Groeten, juf Djoke
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Groep 5 heeft zelf een fabel geschreven…

Fabelachtig!!
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