
1 
 

 

 

Algemeen  
 
Beste ouders en verzorgers van de jongens en meisjes van de Frissel, 
 
Het schooljaar is alweer een tijdje aan de gang. De medewerkers zijn dagelijks druk in de weer met 
het onderwijsprogramma. Hopelijk gaan de kinderen dagelijks met plezier naar school. Wat is het fijn 
als je schooltijd een mooie tijd is! 
Wij willen daar als school onze bijdrage aan leveren. Wanneer uw kind geen plezier heeft of met 
buikpijn naar school komt, horen wij dat graag. We zoeken met u naar wat nodig is om dit op te 
lossen. 
 
Een tijdje geleden was het Prinsjesdag. In het verleden was dit een feestdag met vrolijke en 
opgewekte mensen langs de straat waar de stoet/gouden koets passeerde. Vaak getooid in oranje en 
zwaaiend met vlaggetjes gepaard met muzikale tinten. Dit jaar stonden er veel protesterende 
mensen langs het parcours. Hier en daar was de sfeer grimmig en boos. Waarom is dit zo? Zouden 
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we daar mee vooruitkomen? Ik heb respect voor het koningshuis en onze regering. En wil vragen om 
hen te steunen en te bidden om kracht en de zegen van God. Dat helpt zeker! 
 
De zomer was warm en droog. Halverwege de maand september werden we verrast door wolken, 
wind en regen. De natuur friste helemaal op. Het sproeien van je gazon zorgt voor een redelijke 
groene kleur van het gras, maar een regenbui doet wonderen. De natuur herstelt zich snel. Goed om 
dit op te merken en er dankbaar voor te zijn. 
 
Inmiddels ben ik al een keer of tien naar het Friese Feanwâlden gereden. Met plezier mag ik wel 
zeggen. Het is fijn om hier te werken. Gelukkig is er relatief weinig verkeer op mijn route, zodat ik in 
ruim vijf kwartier op school kan zijn. Ik hoop de komende tijd samen met de medewerkers m’n beste 
beentje voor te zetten in het belang van alle kinderen die bij ons op school zitten. Met sommigen van 
jullie heb ik al kennisgemaakt. Voel je vrij om even aan te komen als je me op een dag op school ziet. 
Wekelijks ben ik twee dagen aanwezig. Wie mij direct wil spreken, mag de telefoon pakken, het 
nummer staat hieronder nog een keer. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Gijs van den Brink 
06 - 41455414 
 

Update nieuwbouw scholen Feanwâlden 
In de afgelopen weken hebben de teams van de beide scholen 
elkaar op school bezocht. Wij waren op 21 september bij de Theun 
de Vriesskoalle en vandaag zijn zij bij ons geweest. 
 
De procesbegeleiders (Sietsche en Hester) hebben, in samenspraak 
met beide scholen, een stuk tekst geplaatst. Hieronder kunt u dit 
lezen. Wilt u erop reageren of zelf een idee indienen? Ga dan naar: 
www.dantumadiel.frl/stemvanfeanwalden 
 
Hieronder staat de tekst die op de stem van Feanwâlden te lezen is: 
 
Toekomstige nieuwbouw scholen/MFC (multi functioneel centrum) 
 
CBS De Frissel en OBS Dr. Theun de Vriesskoalle zitten op dit moment in de verkennende fase m.b.t. 
de toekomstige nieuwbouw. Zij onderzoeken gezamenlijk verschillende mogelijkheden en kansen. Dit 
doen ze door met elkaar kennis te maken en af te stemmen en vervolgens hun ideeën te delen met 
ouders en ketenpartners. Zodat er aan het eind van 2022 een gedragen eerste visie is op 
onderwijsinhoud, samenwerking en identiteit. De onderlinge verkenning tussen de teamleden is in 
volle gang en de eerste verkenning van gezamenlijke ideeën over de nieuwbouw heeft plaats 
gevonden. In deze bijdrage delen wij als procesbegeleiders graag de wensen van de scholen, die 
gesteund worden door de schoolbesturen. 
 
Beide teams willen in de nieuwe school graag een breed aanbod van opvang, onderwijs en 
naschoolse activiteiten. Dit aanbod past bij het huidige tijdsbeeld en doet recht aan duurzame 
ontwikkeling van kinderen. De teams hebben uitgesproken dat het fijn zou zijn als er in Feanwâlden 
één gebouw is waarin o.a. onderwijs en opvang geboden wordt voor 0 tot en met 12 jaar. Met 
daarnaast activiteiten die passen binnen een ‘rijke leeromgeving’. Het is de wens van de teams om 
binnen dit gebouw of in de nabije omgeving van het gebouw samen te werken met o.a. 
kinderopvang, zorg, bibliotheek, cultuur en sport. Men richt zich daarmee op het vormen van een IKC 
(integraal kind-centrum). 
 

http://www.dantumadiel.frl/stemvanfeanwalden
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Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de sporthal in of dicht bij het schoolgebouw, maar ook 
aan het delen van ruimtes die voor meerdere activiteiten gebruikt kunnen worden, denk aan een 
techniek/kookruimte of een centrale hal, die omgebouwd kan worden tot een podium voor culturele 
activiteiten. Ook de buitenruimtes kunnen een invulling krijgen die past bij de kinderen vanuit het 
dorp en waarbij actief leren met en in de natuur gestimuleerd wordt. Deze ruimtes zijn een 
meerwaarde voor de kinderen, maar zeker ook voor de buurt en omgeving. Vanuit deze 
samenwerking kan de nieuwe schoollocatie het kloppend hart worden voor ‘de Mienskip’ waar jong 
en oud samen gebruik van kunnen maken. Een leven lang leren en talentontwikkeling voor kinderen, 
medewerkers en alle bewoners van Feanwâlden en omgeving. 
 
Met een vriendelijke groet, 
Sietsche Nieuwenhuis en Hester Elsinga 
Procesbegeleiders nieuwbouw scholen te Feanwâlden 
 
Op D.V. dinsdag 8 november vanaf 19.00 uur is er een ouderavond over dit onderwerp. Wilt u de 
datum alvast in uw agenda reserveren? We zien graag zoveel mogelijk ouders op die avond. 
Wanneer u beslist niet aanwezig kunt zijn en u wilt graag uw mening laten horen, vragen we u 
contact op te nemen met de interim – directeur. 
 

KSG-dienst 
Inmiddels zijn de data van de Kerk, school en gezins-dienst bekend! Op zondag 27 november en 
zondag 5 februari willen we u graag ontmoeten in de kerk! Schrijft u het alvast in de agenda?  

 
Taalimpuls juf Wiepie 
Op dinsdag, woensdag en donderdag komen een aantal kinderen kleine groepjes naar het lokaal van 
juf Wiepie. Dit kunnen kinderen zijn met een andere thuistaal, maar ook kinderen die extra 
taalondersteuning nodig hebben. We werken dan vooral thematisch, talig en betekenisvol.  
Een voorbeeld: In de onderbouw lazen we een boek over het thema bakker in de groep en daarna 
gingen we met de kleuters naar de bakker om de winkel te 
bekijken en boodschappen te doen. Weer terug op school 
hebben we van de koek, slagroom en spikkels heerlijke taartjes 
gemaakt waar we met zijn allen van hebben genoten. Ook in de 
midden en bovenbouw sluiten we aan bij thema's en lessen in 
de groep. Daarnaast berspreken we woorden die in de teksten 
van begrijpend lezen, taal of wereldoriëntatie aan de orde 
komen. Al deze activiteiten zijn bedoeld om de woordenschat te 
vergroten en taal een impuls te geven.  
 

Muzieklessen 
Muziekles is belangrijk! Muziek maken is niet alleen heel leuk, het zorgt ook voor een creatieve 
uitdaging, ontspanning en verbondenheid. Het geeft kinderen zelfvertrouwen en laat ze hun talenten 
ontdekken. Wetenschappelijke onderzoeken hebben bewezen dat muziek maken een positieve 
invloed heeft op de intelligentie en de sociale vaardigheden van kinderen.  
 
Daarom hebben wij op school een vakleerkracht. Juf Marleen komt elke 
woensdagmiddag bij ons op school om de lessen in alle groepen te 
verzorgen. Zij leert de kinderen liederen, laat ze kennismaken met 
verschillende muziekinstrumenten en laat deze ook uitproberen/samen 
muziek maken of ze zet de kinderen via een computerspel aan het werk 
met muziek. Ook leert ze de kinderen wat theorie, zoals: ritme, maat, 
noten en de lengte ervan. 
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In groep 5/6 zijn ze daarnaast momenteel bezig met het ‘Koperproject'. Bij dit project komen twee 
meesters van de Wâldsang hier 6 weken langs voor het geven van muziekles op een echt 
koperinstrument! Uiteindelijk geven de kinderen een optreden aan belangstellenden volgende week 
maandag !  
 

Start Kinderboekenweek 
Lekker met je kinderen het bos in, schelpen en krabbetjes zoeken op het strand of plantjes in de tuin 

zetten. Maar je samen ook realiseren hoe kwetsbaar natuur is en kijken wat je kunt doen om haar te 

beschermen. De natuur is vaak een bron van inspiratie voor kinderboeken. 

Dieren hebben niet alleen een hoge aaibaarheidsfactor – daarom zijn ze ook zo fijn als knuffel- ze zijn 

ook erg geschikt om emoties te laten zien die voor peuters en kleuters herkenbaar zijn.  Sommige 

dierenvriendjes in prentenboeken groeien uit tot bekende karakters die je overal tegenkomt, als 

speelgoed, op behang, op kinderkleertjes, op televisie of in een musical. 

Het thema van de Kinderboekenweek 2022 is Gi-ga-groen. Een 

perfecte tijd om extra bezig te zijn met boeken én met alles wat de 

natuur te bieden heeft. 

 

Op 28 september hebben we op De Frissel de Kinderboekenweek 

al geopend. We deden dit door het puzzelen van het woord Gi-Ga-Groen op het plein. Tijdens de 

kinderboekenweek werken we in alle groepen over het thema. De afsluiting met kinderen, 

leerkrachten en ouders is op woensdag 12 oktober. Informatie hierover krijgt u nog van ons.  

Verlof 
Juf Dara haar verlofperiode zal ingaan op 23 november. Over de vervanging van de beide groepen 
hoort u later meer, hier zijn we mee bezig.  

 

Data 

 
12 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek  

13 oktober Studiemiddag team, kinderen 12 uur vrij 

15 oktober – 23 oktober Herfstvakantie 

24 oktober Studiedag team, kinderen vrij 

25 oktober Luizencontrole 

 

 
 

https://www.kinderboeken.nl/kinderboekenweek-2022/

