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"Maar als je op mij vertrouwt en bij mij hulp zoekt, 

zul je gelukkig zijn. 
Dan lijk je op een boom aan het water. 

De wortels van zo’n boom groeien tot in de rivier. 
Zo’n boom heeft geen last van de hete zomer, 

zijn bladeren blijven altijd groen. 
En hij geeft ieder jaar vruchten, ook in jaren van droogte." 

 

Uit: Bijbel in gewone taal: Jeremia 17: 7 en 8 

Start van het schooljaar… 

De zomervakantie is voorbij. We hopen dat u een goede vakantie heeft gehad. We zijn als team goed 

gestart met elkaar en hebben na het uitwisselen van de vakantieverhalen een goede bijeenkomst 

gehad. Komend schooljaar gaan we werken met een nieuwe rekenmethode. Om ervoor te zorgen dat 

we de methode optimaal kunnen gaan gebruiken, zullen we regelmatig bij elkaar in de klas kijken om 

samen de nieuwe methode eigen te maken. Ook gaan we ons leesonderwijs verder optimaliseren 

onder begeleiding van Wiebren de Jong. Hij is leesexpert. 

 

Nu alle klassen weer opnieuw zijn ingericht en de lesmaterialen weer klaar zijn, verheugen we ons 

erop dat we aankomende maandag onze kinderen weer mogen ontvangen. Dat we weer verbonden 

mogen zijn met onze kinderen en natuurlijk met u. Onze school heet dan ook niet voor niks De 

Frissel, dat is het Friese woord voor de vlecht, die onze verbondenheid symboliseert.  

De start van het schooljaar zal anders zijn dan voorgaande jaren. Zoals u heeft kunnen lezen in de 

brief van onze bestuurder, dhr. Van Tol, ontvangen we de eerste twee weken van het schooljaar de 

kinderen net als voor de zomervakantie buiten op het schoolplein en verzoeken we u als ouders uw 

kind tot aan het plein te brengen. We werken ook nog met gescheiden pauzes voor de groepen. U 

weet het ongetwijfeld, maar kinderen hoeven geen anderhalve meter afstand tot elkaar en de 

leerkracht te bewaren. Vaak handen wassen blijft belangrijk. Daar zullen we op school voor zorgen. 

We verzoeken u om bij gezondheidsklachten van uw kind of bij gezondheidsklachten binnen het 

gezin altijd even met ons te bellen.  

Er is maandagmiddag geen gezamenlijke start op het plein en ook geen koffie maar…. We maken wel 

graag even een ‘praatje over de heg’ als u er bent!  

 

Meer gedetailleerde informatie over de start van het schooljaar ontvangt u deze week via de 

leerkracht(en) van uw kind(eren). We gaan met veel vertrouwen het nieuwe schooljaar in. Mocht u 

vragen hebben, belt u ons dan gerust of maak even een afspraak en kom langs! 
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Kennismakingsgesprek 

Vorig schooljaar hebben we goede ervaringen opgedaan met het voeren van ‘online’ gesprekken. 

Volgende week ontvangt u van ons een uitnodiging voor het voeren van een ‘online’ 

kennismakingsgesprek. We kiezen hiervoor, omdat het momenteel toch wel wat onrustig is in 

Friesland m.b.t. het Coronavirus. Dit gesprek kunt u zelf inplannen via Parro. 

Data  

17 augustus Praatje over de heg 14.00 uur 

20 augustus Inplannen startgesprek 

31 augustus t/m 3 september  Startgesprekken 

2 september  Kinderen om 12.00 uur vrij 

  

  

 


