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Algemeen  
Beste ouders en verzorgers, 
Maandagmorgen hebben we elkaar alle goeds toegewenst voor het nieuwe jaar. 
Gezondheid is fijn! Goed voor jezelf zorgen. Oplettend zijn bij wat je eet en drinkt en zorgen voor 
voldoende rust. 
Geluk wensen we elkaar. Dat hebben we niet in de hand, maar we gunnen het iedereen. 
Zegen komt van onze hemelse Vader. Hij doet wat Hij belooft. Van Hem mogen we alles verwachten, 
ook voor 2023! 

Een baby voor juf Dara en haar man! 

Juf Dara en haar man Hessel zijn de ouders geworden van een zoon, Jesse Jens. De baby is geboren 
op donderdag 5 januari en weegt ruim zeven pond. Het gaat goed met beide ouders en hun zoon. We 
feliciteren ze van harte en wensen hen de zegen van God! 

Kilometervergoeding 
In de afgelopen maanden zijn er verschillende activiteiten geweest. Zo hebben er ouders gereden 

naar de voedselbank, naar de technieklessen, Tryater bezoek en bibliotheek. Hartelijk dank dat u hier 

als ouders aan mee hebt gewerkt en dat we hierdoor met de kinderen deze activiteiten mogelijk 

konden maken. Er zijn natuurlijk kosten verbonden aan het rijden. U kunt voor het rijden een 

kilometervergoeding krijgen.  

     Actueel    News             
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Als u dit wenst, kunt u een mail sturen naar adm.frissel@pcbodantumadiel.nl daarbij vermeldt, waar 

u naartoe hebt gereden, op welke datum, uw naam en rekeningnummer.  

Toetsweken IEP 

Van 16 t/m 27 januari nemen we zoals gebruikelijk een aantal 

toetsen af bij de kinderen van groep 3 t/m 8. We doen dit 

met het IEP leerlingvolgsysteem. We willen graag weten hoe 

de kinderen in het eerste halfjaar van 2022/2023 zijn 

gegroeid. We nemen dan leestoetsen af, toetsen voor 

rekenen, taalverzorging en begrijpend lezen en de toets ‘hart 

en handen’ om een goed beeld te krijgen van de 

verschillende vaardigheden van de kinderen.  De kinderen hoeven zich niet speciaal voor te bereiden 

voor deze toetsen, maar het zou fijn zijn als ze hun beste beentje voor willen zetten; zo weten we het 

best waar we de komende periode nog aan moeten werken. Een goede nachtrust en een goed en 

voedzaam ontbijt helpen daar natuurlijk bij! De resultaten van deze toetsen in groep 3 t/m 8 en de 

observaties die gedaan zijn in de groepen 1 en 2 worden verwerkt in het rapport en met de ouder(s)/ 

verzorger(s) besproken tijdens de rapportgesprekken.  

Gymlessen 

In de afgelopen maanden kwam juf Suzanne, 

buurtsportcoach van de gemeente, op de dinsdag 

langs voor het geven van gymlessen. De komende tijd 

zal ze hiermee doorgaan. We zijn hier heel blij mee! Ze 

kwam lessen geven aan alle kinderen van groep 1 t/m 

8. Ze heeft altijd leuke hoeken voor de kinderen klaar 

staan en in de maand december heeft ze zelfs 

pietengym met de kinderen gedaan. Hartstikke leuk en 

inspirerend natuurlijk. 

Tryater bezoek 

Afgelopen maand hebben we met de groepen 5 t/m 8 een 

workshop taal gevolgd bij Tryater in Leeuwarden. Na een korte rondleiding door het gebouw 

mochten alle kinderen plaatsnemen in de kring waar we taalspelletjes gingen doen. De eerste 

opdracht was om in tweetallen lettervormen te zoeken in de ruimte waar we zaten. Zo ontdekten ze 

bijvoorbeeld een “W” aan de buizen aan het plafond, een reuzenletter “H” aan de muur en een “O” 

was de kring van boven gezien. Aan de hand van grote stoffen kubussen, met daarop vormen en 

tekens, moesten de kinderen daarna klanken en een nieuwe betekenis bedenken. In groepjes 

hebben de kinderen hierna nog een verhaal bedacht met de 

gevonden betekenissen. Het was een creatieve morgen 

waarbij we out of the box 

moesten denken. En wat kwamen 

er veel originele ideeën voorbij.  
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Kerstviering 

Op donderdag 22 december hadden we de kerstviering in de ‘Swettetsjerke’. Bij binnenkomst 

werden we verwelkomd door een aantal kinderen die op hun muziekinstrument kerstliedjes 

speelden. Alle kinderen hebben een mooie bijdrage aan de kerstviering geleverd. Er werd volop 

meegezongen met de liedjes. We zaten in een prachtig versierde kerk met vele ouders en andere 

belangstellenden.  

Voorstellen meester Gjalt 

Hierbij wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Gjalt Veenstra en 

sinds 9 januari 2023 ben ik in dienst bij de Frissel in Feanwalden. Zelf ben 

ik woonachtig in Hurdegaryp samen met mijn vrouw en kind. Ik ben 28 

jaar jong en geboren in Burgum. Ik ben Christelijk opgevoed en heb altijd 

op Christelijke scholen gezeten. Mijn schoolcarrière is begonnen op de 

Reinboge in Burgum vervolgens ben ik naar CSG Liudger gegaan. Hierna 

heb ik voor een praktijkrichting gekozen “de techniek”. Na 10 jaar dit vak 

te hebben uitgeoefend heb ik besloten om mij om te laten scholen tot 

leerkracht. Dit doe ik aan het NHL-Stenden in Leeuwarden. 

Voorstellen meester Wytze 

Bij deze wil ik mij even voorstellen. Ik ben Wytze, per maandag 9 januari 
ben ik werkzaam op de Frissel in de groepen 3,4,5 en 6. Ik ben 34 jaar oud 
en woon samen met mijn dochter in Buitenpost. In mijn vrije tijd trek ik 
graag de hardloopschoenen aan of ga ik fietsen. Daarnaast ben ik graag 
met muziek bezig. Naast sporten is gitaar spelen mijn grote hobby. Mocht 
u nog wat willen weten dan mag u mij altijd aan de mouw trekken! Ik heb 
er in ieder geval erg veel zin in om er samen met de leerlingen en 
collega’s van de Frissel een leuk en leerzaam jaar van te maken!  
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