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Algemeen  
 
Na de herfstvakantie zijn we met nieuw elan gestart voor de tweede periode van dit schooljaar. 
Gelukkig zijn we allemaal gezond aan de startstreep verschenen en daar zijn we dankbaar voor. We 
hopen dat het met u als ouders ook goed gaat. Wanneer er zaken zijn die thuis of in het gezin aan de 
orde zijn, komen we graag op de hoogte. We willen uw kind(eren) zo goed mogelijk begeleiden. 
Daarbij is het van belang om dingen die het welzijn van uw kind(eren) aangaan te kennen. 
 
Op maandag 24 oktober waren alle medewerkers van PCBO Dantumadiel aanwezig bij de studiedag 
van de verenging. We zijn bij elkaar geweest in Holwerd. De morgen startte met de opening van de 
bovenschools directeur, Gert van Tol. Hij stond stil bij de twaalfjarige Jezus in de tempel. Vervolgens 
waren er lezingen over de basisvakken in het onderwijs, lezen en rekenen. De waarde en de juiste 
invulling van deze vakken werden op het niveau van de leerkracht aan de orde gesteld.  
‘s Middags werkten we in vier verschillende workshops. Collega’s konden voorafgaand een keuze 
maken. Twee van de bijeenkomsten waren een verdieping op de morgenlezing. De andere twee 
handelden over effectief lesgeven en thematisch onderwijs. De dag werd muzikaal afgesloten. We 
oefenden onze stembanden en leerden een lied. Vervolgens werd dit op verschillende manieren 
uitgevoerd. Tegen de klok van vijf uur reden we weer huiswaarts. 
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In de komende maand zullen we tijdens twee bijeenkomsten ons verder verdiepen in het NT2-
onderwijs. Onze school specialiseert zich verder in dit onderwijs. We willen zowel onze kinderen, als 
de ouders ondersteuning en hulp bieden bij het voeren van de verschillende talen. Het is van groot 
belang dat kinderen die thuis niet opgroeien met onze Nederlandse taal, op school extra 
ondersteuning ontvangen. Daarnaast willen we ouders ook helpen bij 
het zich verder eigen maken van onze taal.  
 

Nieuwbouw scholen Feanwâlden 
Inmiddels heeft u de uitnodiging voor volgende week dinsdag 8 

november ontvangen. Wij willen u nogmaals allemaal oproepen uw 

mening met ons te komen delen. Wij hopen zoveel mogelijk ouders te 

ontmoeten. Het is van belang dat u zich opgeeft voor deze avond via 

Parro. Dan kunnen wij in de voorbereiding hier rekening mee houden.  

Aankondiging ouderavond op school 

Op D.V. woensdag 23 november is er opnieuw een ouderavond. Nu 

alleen voor de ouders van de Frissel. U bent van harte uitgenodigd om 

deze avond naar school te komen. De avond begint om 19.30 uur en zal 

rond de klok van  20.30 uur afgerond worden. Het thema van de avond 

is: in gesprek met de interim – directeur.   

Incasseren ouderbijdrage 

De ouderbijdrage zal binnenkort geïncasseerd gaan worden. Het eerste deel in de maand november 

en de tweede termijn in de maand februari. Wij realiseren ons dat er meerdere uitgaven gedaan 

moeten worden. We hopen dat u de school prioriteit geeft en dat wij op jullie bijdragen kunnen 

rekenen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking! 

Verjaardag meester Bertus en opening basket! 

Het was een gezellig kwartiertje op ons schoolplein. 

Donderdagmorgen 27 oktober hebben wij met alle kinderen en 

medewerkers de verjaardag van meester Bertus gevierd! We 

hebben hem bij de basket (achter de school) uit volle borst 

toegezongen. Ter gelegenheid van zijn verjaardag mocht hij de 

basket officieel openen. De meester heeft in korte tijd een basket 

geplaatst.  

Op 1 oktober hadden de kinderen van de leerlingenraad om een 

basket gevraagd. Vervolgens hebben we samen de beste plaats 

uitgekozen. Daarna heb ik meester Bertus gevraagd om dit te gaan 

realiseren. Hij heeft (op z’n verjaardag) zelf de basket geopend 

door de eerste goal te scoren. Dat ging hem makkelijk af, meester 

Gijs mocht het tweede doelpunt maken. Het derde officiële 

doelpunt kwam op naam van Michael. Hij was de leerling die in de 

vergadering van de leerlingenraad met het idee kwam. 
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MR 

Vanuit het school personeel nemen Simkje Vonk (groep 5/6, 

links op de foto) en Esther van der Let (groep 1/2, rechts op de 

foto) zitting in de MR.  

 Vanuit de ouders nemen Freerk Meijer en Ilse Castelein 

zitting. Freerk heeft onlangs gesolliciteerd op de openstaande 

MR vacature en zal waarschijnlijk ook naar de GMR 

vergaderingen gaan. We zijn blij dat hij ons wil komen 

versterken. 

   

Onze (interim) directeur Gijs van den Brink (niet op de foto) 

heeft een adviserende rol en zal bij bepaalde punten van de 

vergaderingen aanwezig zijn en informatie geven.  

De eerst volgende MR vergadering zal plaatsvinden op dinsdag 

20 december. Mocht je input willen geven wat we in de MR 

kunnen bespreken mag je als ouder dit mailen naar 

e.vanderlet@pcbodantumadiel.nl 

 

We hopen met elkaar op een fijn jaar. 

Afsluiting koperproject 

In groep 5/6 hebben we in de week voor de herfstvakantie het koperproject met een concert 

afgerond. Alle kinderen hebben leren spelen op een koperinstrument en dit laten zien aan ouders, 

verzorgers, kinderen van groep 3 t/m 8 en andere belangstellenden. Een mooi moment, waarbij de 

kinderen trots mochten zijn op wat ze hebben geleerd! 
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Afsluiting Kinderboekenweek 

Op woensdag 12 oktober hebben we samen met ouders en 

kinderen een prachtige afsluiting gehad van de 

kinderboekenweek. In de lokalen was te zien waar wij de 

afgelopen tijd aan gewerkt hebben. Bij het thema Gi-ga-groen 

hebben we gedichten gelezen en geschreven, we hebben veel 

gelezen in informatieve boeken, er zijn boekpromoties 

gehouden en er is heel veel voorgelezen. Na het rondje door de 

school hebben we de frisgroene gedichtenwandeling gelopen. 

Tijdens de route konden de kinderen met hun ouders gedichten 

lezen en opdrachten doen, alles onder begeleiding van de 

kinderen van groep 7 en 8. Bij terugkomst was er voor iedereen 

nog een gi-ga-groene traktatie. 

Sinterklaas op school 

Op 2 december a.s. vieren we het Sinterklaasfeest op de Frissel! 

In de ochtend wordt de Sint met zijn Pieten feestelijk onthaald 

op het voorplein. Hierbij bent u als ouder(s)/verzorger(s) 

natuurlijk van harte uitgenodigd. Over de precieze tijden ontvangt u binnenkort meer informatie via 

Parro.  

 

Data 

 
Week 45 Week van de mediawijsheid 

8 november Ouderavond nieuwe school in de Mienskip 

9 november 
 

Schoolontbijt 

Week 46 Groep 8 gesprekken 

23 november Algemene ouderavond op school 

2 december Sinterklaas op school 

 
 


