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Algemeen  
 
De maand december kondigt zich aan. Het is de laatste maand van een bewogen jaar. Wat is er veel 
gebeurd op het grote wereldtoneel. En het zal in uw en jouw persoonlijk leven vast niet anders zijn. 
Als je terugkijkt op de elf maanden die gepasseerd zijn, valt vooral op dat de oorlog in Oekraïne alle 
perikelen over Corona naar de achtergrond heeft geduwd.  
 
De beide kinderen uit Oekraïne die bij ons op school waren, zijn teruggegaan. We hopen binnenkort 
van ze te vernemen hoe het met hen en hun familie gaat. We zijn blij dat we een tijdje onze zorg aan 
deze kinderen hebben kunnen geven. Tegelijkertijd vragen we ons af, of het voor hen op de 
vertrouwde plaats te doen is om verder te gaan. 
 
Aan het begin van dit schooljaar hadden we even met Corona te maken. Verschillende kinderen 
moesten een weekje thuisblijven. Ook een paar collega’s werden geveld. Daarna bleef het een hele 
tijd rustig, totdat juf Simkje (dinsdag 29 november) het bericht stuurde dat ze Corona had. We 
moeten haar de rest van deze week missen. Gelukkig hebben we de vervanging intern en extern op 
kunnen lossen. 
 
December is de maand van Sint en Kerst. In de natuur zijn de dagen korter, het licht is wat minder bij 
ons. We verlichten onze huizen, bomen en tuinen (ondanks de energiecrisis). Mensen houden van 
licht. Laten we liefde delen met de mensen om ons heen!  
 

     Actueel    News             
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Het grote Licht der wereld is gekomen en komt. In Zijn Licht mogen we op weg gaan. Door Zijn liefde 
worden we gedragen op al onze wegen! De wijzen uit het oosten zagen lang geleden Zijn ster. Kijk 
omhoog, zie de sterren en weet “Jezus leeft in eeuwigheid, Zijn shalom wordt realiteit!” 

De ouderavond 

Op woensdagavond 23 november hebben Rosa en ik een mooi gesprek gevoerd met een elftal 
ouders van onze school. Onder het genot van een kopje koffie en thee, klaargemaakt door onze 
conciërge Bertus, beleefden we een goede avond. Meester Bertus bleef de hele avond en vond het 
een goed samenzijn! 
 
Er waren vragen over de dagelijkse gang van zaken ten aanzien van de verschillende groepen. Vooral 
de vervanging van de beide zwangere juffrouwen kwam uitgebreid aan de orde. Ik schrijf hieronder 
daar meer over. In de tweede helft van de avond hebben we gesproken over de nieuwe school, die 
gebouwd zal gaan worden. De aanwezige ouders hebben aangegeven hoe zij hierin staan. De vraag 
blijft hoelang het gaat duren, voordat daadwerkelijk gestart zal gaan worden. De conclusie is dat de 
beide scholen in Feanwâlden het komende half jaar nodig hebben om tot een definitieve keuze te 
komen. Wordt het 1 school onder 1 dak of worden het 2 scholen onder 1 dak. Of gaan we voor een 
tussenvorm. We hopen het halverwege 2023 te weten.  
 
Ik wil alle aanwezige ouders bedanken voor hun komst. We hebben met 
elkaar afgesproken om in februari een volgende ouderavond te beleggen. 

Wilt u donderdag 9 februari 19.30 - 20.30 uur  in uw agenda 

zetten? 

 
Vervanging in de school 
Inmiddels is het zwangerschapsverlof van juf Dara ingegaan. We hopen in 

de komende tijd een bericht van haar te ontvangen dat zij moeder is 

geworden. 

Het was een lange weg om goede vervanging te vinden. Ik heb weleens “zware bevalling” daarvoor 

gebruikt. Terwijl een man dat niet echt weet. Gelukkig is het allemaal goed gekomen. In de 

kleutergroep is juf Wieteke op woensdag en juf Saskia op donderdag en vrijdag verantwoordelijk 

voor de kinderen. Na de kerstvakantie zal juf Saskia ook op woensdag voor de kleuters werken. We 

zijn heel blij dat juf Wieteke ons in de afgelopen tijd heeft geholpen!  

Voor groep 7/8 is juf Ariënne de vervangster geworden. Juf Ariënne, die als leerkrachtondersteuner 

bekend is met de kinderen, kan deze vervanging heel goed invullen. Juf Jitske begeleidt haar waar dat 

nodig is. Tot de kerstvakantie is er geen leerkrachtondersteuner. Na de kerstvakantie zal meester 

Gjalt Veenstra als leerkrachtondersteuner in groep 7/8 actief worden. Meester Gjalt gaat op 

maandag, dinsdag en woensdag werken in de maand januari van half negen tot ongeveer de klok van 

drie uur. Vanaf februari is hij er op maandag, dinsdag en vrijdag. We wensen hem alvast veel succes! 

Eind januari hoopt juf Rosa met zwangerschapsverlof te gaan. We wensen haar een goede tijd en 

hopen dat zij en haar vriend in voorspoed vader en moeder mogen worden. 

We hebben de vervanging voor de juf nu al in kannen en kruiken. Juf Simkje komt een dag extra voor 

de kinderen in groep 5/6. Daarnaast hebben we een meester in opleiding kunnen aantrekken. 

Meester Wytze zal de dinsdag in groep 5/6 invullen, daarnaast werkt hij op de donderdag en vrijdag 

in groep 3 en 4. De meester komt na de kerstvakantie al kennismaken met de school en in het 

bijzonder met de groepen 3 tot en met 6. Hij gaat zich drie dagen per week inwerken. Op het 

moment dat het verlof van juf Rosa start, neemt meester Wytze het stokje over. Meester Wytze blijft 
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in ieder geval tot de zomervakantie bij groep 3 en 4. Juf Rosa komt waarschijnlijk voor de 

zomervakantie nog terug bij groep 5 en 6. 

De beide meesters zullen zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen. Juf Saskia wensen we een 

goede tijd in ons midden. Hieronder stelt ze zich voor. 

Juf Saskia 

 

Mijn naam is Saskia de Jong-Visser, 60 jaar en 40 jaar werkzaam als leerkracht in 

het basisonderwijs, voornamelijk in groep 1en 2.  

Het omgaan met deze leeftijdsgroep, het stimuleren van hun ontwikkeling, zowel 

cognitief als sociaal/emotioneel maakt voor mij het beroep van leerkracht 

bijzonder!  

Ik heb lesgegeven in Oosternijkerk, Makkum, Achlum, Harlingen en Tzum. Na de 

zomervakantie ben ik gestart in Súwald om vorm te geven aan combinatiegroep 

1,2,3. Helaas heb ik de conclusie moeten trekken dat deze baan, door meerdere 

factoren, niet passend is voor mij.  

Nu is De Frissel in Veenwouden op mijn pad gekomen en tot de zomervakantie 

vervang ik juf Dara. Ik zie er naar uit om samen met juf Esther er een mooie, leerzame tijd van te 

maken! 

Ik ben getrouwd met Sieds de Jong. Hij is werkzaam als kok en komt graag koken op school. Met hulp 

van de kleuters zullen we volgend jaar ook zeker iets lekkers maken! Na afloop smullen met z’n allen. 

U als ouder/verzorger mag aanschuiven. Een uitnodiging komt t.z.t. via Parro. 

Naast echtgenote ben ik moeder van 3 dochters en beppe van 2 kleinkinderen. Ik ben sociaal 

ingesteld en in mijn vrije tijd doe ik graag vrijwilligerswerk. Ik hoop op een fijne samenwerking met 

het team en u als ouder! 

Leerlingenraad 

In de afgelopen tijd heb ik twee keer met de leerlingenraad een 

vergadering gehad. Tijdens de eerste vergadering is er gesproken 

over het gebruik van de koelkast voor alle kinderen. We gaan dat in 

de komende zomer toepassen. De nieuwe basket aan de achterkant 

van de school is al opgehangen. U las erover in de vorige 

nieuwsbrief. Verder is er gesproken over een glijbaan met een 

kronkel. Dat wordt voor de school te duur. We laten het bij het 

veilig maken van het huidige speeltoestel. Tenslotte hebben we 

afspraken gemaakt over een waterfeestdag in 2023. We moeten 

nog een half jaartje wachten met de organisatie. Op 8 december 

vergader ik opnieuw met Michael, Fija, Jayden en Emma (van links 

naar rechts naast mij op de foto). 

 

Meester Gijs 
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Kerstviering 

Het thema van ons Kerstfeest op 22 december is ‘Gewoon heel bijzonder’.  

“Gewoon”, hoe vaak zeg je dit woordje niet? Heel vaak! Misschien wel het antwoord op de vraag 

“Waarom deed je dat?” “Nou, gewoon…” Wat is er dan zo gewoon? Ga eens na … je bent vanmorgen 

opgestaan omdat er simpelweg weer een nieuwe dag begon, gewoon? Het is allemaal 

vanzelfsprekend, maar gewoon zeker niet! 

We lezen in het eerste boek in de bijbel dat God Zelf de dag en nacht aan ons gaf. Gewoon? Zeker 

niet! En niet alleen heeft God de dag en nacht gegeven, maar nog veel meer! Hij heeft alles gewoon 

heel bijzonder gemaakt… En hierover gaan we vertellen en luisteren tijdens de Kerstviering. 

Komt u ook op donderdag 22 december van 16.30 – 17.30 om de Swettetsjerke?  

Nieuwjaarstoast op het plein 

Op de eerste schooldag van het nieuwe jaar heten we u vanaf 8.25 uur van harte welkom op het 

schoolplein of bij slecht weer in de school. We toasten met elkaar op het nieuwe jaar, Anno Domini 

(het jaar van onze Heer) 2023. 

Nationaal Schoolontbijt 

Woensdagmorgen 9 november j.l. begonnen we onze schooldag anders dan 

anders, namelijk met een ontbijt. We zaten met alle kinderen van school op 

het leerplein in groepjes aan rijk gedekte tafels. Op de tafels lagen hun 

eigen prachtig gekleurde placemats. In elke groep zaten kinderen van 

verschillende leeftijden, zo konden de oudsten de jongsten mooi helpen 

met broodsmeren. Er waren broodjes en krentenbolletjes voor iedereen en 

natuurlijk lekker beleg. Er werd heerlijk gegeten en gezellig met elkaar 

gekletst. Hiermee hebben we de kinderen op een leuke manier laten zien 

hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. Na dit ontbijt kon 

iedereen vol energie aan de slag in de klas. 

 

Technieklessen 

In de maanden oktober en november hebben de kinderen van 

groep 5 t/m 8 technieklessen gehad in Damwâld. In het 

voormalige technieklokaal van de Saad gaf meester Johnny 

inspirerende technieklessen. Groep 5/6 maakte in groepjes van 3 

een brug van alleen ijscostokjes, papier en touw. Het was de 

bedoeling dat er een lego autootje overheen kon rijden. Tijdens 

de laatste les werd dit getest en werd er vervolgens met 

gewichten gekeken welke brug het stevigste was. 

Groep 7/8 maakte een molentje door de molen uit te zagen met 

een figuurzaag en vervolgens de wieken te maken door te 

solderen. De kinderen hebben uiteindelijk het molentje 

opgeschilderd. Ze zijn prachtig geworden! 
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Voedselbank 

Dinsdag 15 november ging groep 3/4 naar de voedselbank in 

Damwoude. We mochten alle dozen met voedsel die we met de 

hele school verzameld hadden daarnaar toe brengen. Ook namen 

we nog speelgoed mee.  

Vervolgens kregen we een rondleiding en vertelden 2 

medewerkers over hoe alles reilt en zeilt bij de voedselbank. We 

zagen dat ze daar niet alleen voedsel meegeven, maar ook 

speelgoed en kleren en benodigdheden voor bijvoorbeeld op 

school. 

De kinderen én juf (en ouders die mee waren) hebben hier een 

goed beeld gekregen van hoe een voedselbank er uit ziet en hoe 

het werkt. Het was een erg leerzaam uitje! 

Voorstellen Klaaske 

Hallo, ik ben Klaaske Westra en sinds halverwege november begonnen als 

onderwijsassistente. Op dit moment werk ik op de maandag- en vrijdagochtend 

in de groepen 1 t/m 4.  Ik kom uit Noardburgum, maar heb ook vele jaren in 

Feanwalden gewoond. In mijn vrije tijd ben ik actief op het volleybalveld, tennis 

ik veel en sinds kort speel ik padel. Daarnaast ben ik moeder van twee kinderen 

van 16 en 14 jaar oud en getrouwd. De aankomende periode hoop ik de school 

en de kinderen beter te leren kennen. Ik heb er zin in! 

 

Data 

 
15 december Tryater bezoek groep 5 t/m 8 

22 december Kerstviering in de kerk 16.30 – 17.30 uur 

23 december Start kerstvakantie om 12.00 uur 

24 december – 8 januari Kerstvakantie 

9 januari 8.25 uur Nieuwjaarstoast op het plein 

10 januari Luizencontrole 
 

 
 


