
 

 

 

 

  

 

 

 

Belangrijke data: 

Maandag 15 juni:    de geplande studiedag komt te vervallen, leerlingen gaan gewoon naar school 

Vrijdag 3 juli:    laatste schooldag 

Zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus: zomervakantie 

Maandag 17 augustus: eerste schooldag 

 

***** 

Scholen weer volledig open 

Inmiddels zijn deze week de klassen weer helemaal gevuld. Het is wel even wennen met de volle klassen, maar 

de overgang naar volledige openstelling van de school voor de leerlingen is zonder problemen verlopen. Wel 

zijn er nog aanpassingen: elke klas heeft apart pauze en gymlessen worden nog steeds buiten gegeven. Ook 

worden er veel handen gewassen en zijn we bij de eerste opening van de school overstapt op papieren 

handdoekjes in de lokalen en toiletten. 

Daarnaast mogen ouders nog steeds niet in de school of op het schoolplein aanwezig zijn. Ook niet om even 

snel wat te brengen. Ook geldt nog steeds het dringende advies om bij verjaardagen van kinderen niet te 

trakteren. Het alternatief is een voorverpakte traktatie, maar in dat geval vragen we u om vooraf contact op te 

nemen met de leerkracht. 

Hoe de school er na de zomervakantie uit gaat zien is nu nog onzeker. Kunnen we weer ouders ontvangen in 

school? Mogen we weer gymmen in de Nije Warf? Ook wij moeten de verdere ontwikkelingen hierin 

afwachten. 

 

***** 

Bijbelrooster Kind op maandag 

 

Week 25 ■ 15/06 - 19/06 

Op zijn kop 
Ester 5: 1-14 en Ester 6: 1-14 
Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin Ester.  
Haman is erg trots, maar ook nog steeds verongelijkt omdat  
Mordechai niet voor hem buigt. Als de koning hem vraagt 
 hoe hij iemand eer kan bewijzen, denkt Haman dat het over 
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 hemzelf gaat. Maar het loopt net even anders… 
 

Week 26 ■ 22/06 - 26/06 

Komt het goed? 
Ester 7: 1-10, Ester 8 en Ester 9: 1-32 
Haman wordt ontmaskerd, maar de koning kan zijn wet niet 
ongedaan maken. Komt het goed als de koning er een andere wet 
naast stelt? 

Week 27 ■ 29/06 - 03/07 

Jona, de profeet die geen zin had 
Jona 1 - 4 
De profeet Jona moet op weg om in Nineve te gaan vertellen dat  
het zo niet langer kan. Hij vlucht weg van de Heer, wordt overboord  
gegooid en opgeslokt door walvis, en gaat uiteindelijk toch naar  
Nineve. Daar hebben zijn woorden andere gevolgen dan hij dacht. 

 

****** 

 

Verjaardagen juni/juli 

juni 
Datum leerling    groep 
1 Mohamad Dawara    2    

3 Levi Wielstra     3      

4 Jorrit Vis     1 

13 Aafien Zijlstra     4 

16 Sem Lamars     6 

16 Tieme van Tuijl     3 

17 Fenna de Jong     1 

19 Lianne Hoekstra    7 

21 Annelies Zwart     7 

26 Thymen Damstra    7 

27 Jesse Annema     3 

27 Henk-Jan Steringa    5 

Juli 

1 Iefke Ilse de Haan    8 

4 Klaas Jan Zwart     6 

13 Johannes Paulusma    2 

16 Marjanne Dillema    5 

22 Joriene van der Meulen    3 

23 Fenneke van der Veen    2 

24 Gitte Damstra     6 

30 Freerk Pieter Raap    7 

 

 

    

 

Alle jarigen van harte gefeliciteerd! 

 
 
 

****** 



 
Overgang naar volgend schooljaar 

 
Tijdens het gehele schooljaar houden we de vorderingen van uw kind bij door observaties, methodetoetsen  en 
methodeonafhankelijke toetsen (cito). Maar in de laatste maanden ging dit moeilijker door het thuisonderwijs en de 
slechts gedeeltelijke openstelling van de school. Ook de citotoetsen van mei/juni zijn niet afgenomen 
(verenigingsbreed besluit).  
Hierdoor ontbreken voor ons de laatste puzzelstukjes die nodig zijn om te bepalen in welke groep uw kind het beste 
tot zijn/haar recht komt. 
Daarom hebben we besloten dat in principe alle kinderen doorstromen naar een volgende groep. Uiterlijk volgende 
week wordt er contact opgenomen met de ouders van die kinderen waarbij wij nog twijfelen over de best passende 
groep.  
 

 

 

 

****** 

Vakantierooster 2020-2021 

Herfstvakantie  10 oktober 2020  t/m 19 oktober 2020 (maandag 19 oktober is de verenigingsdag) 

Kerstvakantie  19 december 2020 t/m 3 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021 

Pasen   2 april 2021 t/m 5 april 2021 

Koningsdag  27 april 2021 

Meivakantie  1 mei 2021 t/m 16 mei 2021 

Hemelvaart  13 mei 2021 t/m 16 mei 2021 (valt in meivakantie) 

Pinksteren  22 mei 2021 t/m 24 mei 2021 

Zomervakantie  10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021  

 

 

***** 

Formatie schooljaar 2020-2021 

 Groep 1/2 Groep 3 Groep 4 Groep 5/6 Groep 7 Groep 8 

maandag juf Sijtske/juf Yvonne juf  Bea juf Aukje Juf Roelfineke juf Marrit juf Riekje 

dinsdag juf Sijtske/juf Yvonne juf  Bea juf Aukje Juf Roelfineke juf Marrit juf Riekje 

Woensdag juf Sijtske juf  Bea juf Yvonne Juf Djoke juf Marrit juf Riekje 

donderdag juf Djoke juf  Hiske juf Yvonne Juf Roelfineke juf Marrit juf Nynke 

vrijdag juf Djoke juf  Hiske juf Yvonne Juf Roelfineke juf Marrit juf Nynke 

 

Groep 1/2 is vrijdagmiddag vanaf 12:00 vrij. 

In groep 1/2 is een leerkrachtondersteuner op woensdag, donderdag en vrijdag beschikbaar. 

In groep 5/6 is een onderwijsassistent beschikbaar voor 2 ochtenden in de week.   

Juf Roelfineke legt haar IB-taken volgend schooljaar neer en staat 4 dagen voor de groep. 

De invulling van de IB-taken is op dit moment nog niet bekend. 

 

 

 



 

GROEP 8 NEEMT AFSCHEID 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mijn terugblik op de school: het 

leukste was de schoolreisjes en 

sportdag jammer genoeg hebben 

we geen kamp gehad maar in 

plaats daarvan gaan we in de 

school slapen en nu ga ik na de 

zomervakante naar Dockinga 

Quest. 

Groetjes Sjoerd  

 

Ik ben Jitse-Anco van Meekeren 

ik zit op de Wynroas in 

Wouterswoude en ga na de 

zomervakantie naar de 

Dockinga naar kader niveau ik 

heb er wel zin in want dan zit ik 

einedlijk op de middel bare en 

heb er geen zin in want in de 

eerste klas heb je heel veel 

huiswerk. Ik vond het minder leuk 

dat dit jaar het kamp niet door 

kon gaan door het coronacrisis. 

In groep 3 leerden we schrijven 

en lezen in groep 5/6 leerden we 

keersommen maken en in groep 

7 leerden we breuken en delen 

en nu zit ik in groep 8 en ga ik 

over een paar weken naar de 

middelbare.  

 

Ik vond het jammer dat we 

niet naar kamp gingen. 

maar ik vind het wel leuk 

dat we op school gaan 

slapen. we hebben ook 

nog sinterklaas gevierd met 

groep 7/8. We hebben 2 

maand thuis gewerkt . En 

we gingen meestal op 

maandag en woensdag 

naar school . we gaan nog 

een film maken met de klas 

. en nu kunnen we weer 

met groep 7 in de klas 

zitten . Wij gaan met 

rekenen en de film naar juf 

Sanne . En met taal en 

spelling gaan we meestal 

naar juf riekje . ik ga na 

deze school naar dockinga 

kader het laatste jaar was 

minder toen was er covid-

19 ik wi alle juffen 

bedanken voor deze 

mooie jaren  

Groetjes van:Benjamin  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ga straks naar VMBO GT in de 

schakelklas we hoeven nog maar 2 

weekjes naar school dan hebben we 6 

weken vakantie en dan naar de grote 

school en ik heb er best wel veel zin in 

want dan krijg je nieuwe vrienden ik 

denk het meest aan de basisschool 

omdat je heel veel vrienden hebt 

ontmoet waar je 8 jaar mee omging en 

dan ga je naar de grote school  

Groeten bjørn 

 

Ik ben Tjalling ik zit op de 

Wynroas in Wouterswoude ik ga 

na de zomervakantie naar de 

middelbare school de Dockinga 

naar havoniveau vanaf het 

begin in groep 1 zit ik nu al in 

groep 8 en ik ga nu al bijna op 

de middelbare toen ik in groep 1 

zat ging ik buiten altijd op de 

kleine fietsjes en in groep 3 

leerden we lezen en schrijven en 

in groep 5/6 leerden we 

keersommen maken en in groep 

7 leerden we breuken en delen 

en nu zit ik alweer in groep 8 en 

over ene paar weken ga ik 

alweer naar de middelbare 

school daar heb ik best wel veel 

zin in dus ik zit al heel erg lang 

op deze school en nu ga ik na 

een andere school waar ik dus 

best wel veel zin in heb.  

 

Groep 8 gaat naar een andere school 

en dus is dit de laatste keer dat wij 

de nieuwsbrief schrijven. ik ga naar 

Dockinga college gymnasium ik vind 

het wel spannend maar heb er ook 

veel zin in. ik vond dit een heel leuk 

school jaar net zo als de andere 8. 

wel jammer dat een aantal van de 

activiteiten niet door ging zoals 

kamp en de eindtoets, maar we 

hebben genoeg leuke dingen gedaan 

dit jaar ik ben blij dat ik naar deze 

school ben gegaan ik heb ook veel 

geleerd op deze school natuurlijk 

was groep 1 en 2 wat meer spelen 

maar in groep 3 leerde ik echt lezen 

en schrijven en in groep 4 leerden 

we de tafels. De andere school 

jaren waren ook heel erg leuk en de 

verschillende school reisjes ook 

maar natuurlijk waren de juffen ook 

heel erg leuk zij hebben het school 

jaar extra leuk gemaakt. Ik vond 

het leuk om 8 jaren hier op school 

te zitten en ik denk dat ik de basis 

school we ga missen maar heb ook 

wel weer zin in.  

Groetjes Elisa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is de laatste keer dat groep 
8 in de nieuwbrief komt.  

Ik vond het heel jammer dat wij 
dit jaar niet op kamp gaan 
gelukkig gaan we de laatste dag 
nog wel op school slapen en we 
gaan te kano varen dat vind ik 
wel heel leuk kan je nog wel een 
soort van afscheid nemen. We 
hebben vorig jaar de musical 
gehad dat was echt heel leuk. 
Naar de zomervakantie ga ik 
naar de Dockinga en dan doe ik 
kader niveau daar heb ik wel zin 
in alleen dan ga ik mijn vrienden 
wel missen. Ik wil de juffen 
bedanken voor de mooie jaren 
op de Wynroas.  

Groetjes Iefke Ilse.  

 

Dit is de laatste keer voor ons 

in de  

Nieuwsbrief want we gaan van 

school.  

We hebben nu geen kamp, 

maar we gaan  

Wat anders leuk doen op de 

laatste schooldag!  

Juf Sanne die had iets bedacht 

om te  

maken als herinnering, dus 

daar zijn we nu  

Alle dagen mee bezig. Ik ga na 

de  

Zomervakantie naar het 

Dockinga college  

Gymnasium met Elisa! Ik vind 

het heel  

Erg leuk dat ik dat met Elisa 

kan doen.  

Sianne  

 



 

  

 

 

 

 

 

KAMP  

Kamp gaat niet door maar nu slapen we 

op school en gaan we naar de 

Doekeloek.  

Daar heb ik wel zin in maar kamp had 

ook leuk geweest. 

Ik ga na de vakantie naar Quest op het 

Dockinga daar heb ik veel zin in. 

BAUKE 

 

Ik vond het jammer dat we niet op 

kamp gingen. Maar in plaats daarvan 

gaan we op school slapen.  

We hebben 2 maanden thuis gewerkt 

.ik vond het wel leuk maar ook weer 

niet. Ik ga na deze paar weken naar de 

havo dockinga een mooie school . Ik 

hoop dat het daar leuk gaat worden. We 

gaan op school ook nog een film 

maken. We moesten eerst ook om en 

om naar school. We hebben wel een 

leuke tijd gehad. Er waren gelukkig 

geen besmettingen van covid-19. We 

moesten natuurlijk wel uit elkaar zitten 

als we naar school moesten.  

Groetjes van:timo 

 

Ik ga straks naar de havo dockinga 

in Dokkum we hoeven nog maar 3 

weken en dan hebben we 6 weken 

vakantie  

en ik heb niet echt zin in om naar 

de grote school gaan  

En waar ik het leukst aan de 

basisschool vond ik de vrienden en 

de lol en dat waren 8 leuke jaren 

geweest  

Groetjes klaas jan 

 


