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In de eerste weken van het schooljaar lezen we uit het boek Exodus. Het volk Israël leeft in slavernij 
in Egypte, waar ze hard moeten werken voor de farao. Zo heeft God het niet bedoeld; daarom krijgt 
Mozes de opdracht om het volg uit Egypte te leiden. Ze hebben een lange weg te gaan, dwars door 
de woestijn. Samen op weg naar de vrijheid.  
 

Goede God, 
 

Aan het begin van dit schooljaar danken we dat we hier mogen zijn. 
Voor ons is er altijd een plekje op school en in de klas. 

Er zijn vrienden en vriendinnen om samen mee te leren en te spelen. 
Er zijn juffen en meesters die ons dingen willen leren. 
En er zijn boeken en materialen, meer dan genoeg. 

Goede God, we denken aan kinderen die graag naar school zouden gaan, 
Maar dat niet kunnen, omdat ze ziek zijn of omdat ze in landen leven waar oorlog is. 

Wilt u meehelpen zodat ook die kinderen weer kunnen leren voor later? 
Wij willen ook deze week weer ons best doen om andere kinderen een plekje te gunnen. 

Wij willen proberen elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn. 
Wilt u bij ons zijn? 

Dank u God. 
Amen 

 

(Kind op Maandag) 

Zending 

Vanaf heden zijn wij als school sponsor van Compassion. Dit is een uniek kindsponsorprogramma 
waarmee kinderen in armoede hulp krijgen op elk gebied van hun leven: hun hart, verstand, lichaam 
en geest. Compassion heeft 2.178.389 sponsorkinderen in 25 verschillende landen. In het werk 
van Compassion staat Jezus centraal. Hij is degene, die inspireert en leidt. Alle projecten worden 
door lokale kerken uitgevoerd. Deze staan midden in de arme wijken en weten het beste wie welke 
hulp nodig heeft.   
 
Dit is Edson, geboren op 13 september 2014 in Tanzania. Edson komt uit de 
regio Simiyu waar lokaal het Swahili gesproken wordt. Hij woont bij zijn 
grootouders en zit in groep 2 van de basisschool. We zullen van Edson een brief 
ontvangen waarin hij meer vertelt over zichzelf en zijn leefomgeving. 
Via MyCompassion kunnen wij Edson ook brieven sturen. Hier zullen we in de 
klassen mee aan de slag gaan. 
  
Wij als school zullen Edson een jaar lang sponsoren. Het zendingsgeld dat 
iedere vrijdag meegenomen kan worden, zal Edson ondersteunen in zijn eerste levensbehoeften.  
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Even voorstellen 
 
Hallo! Mijn naam is Annika van der Zee, ik woon in Buitenpost en ik doe 
het komende halfjaar mijn eindstage op De Frissel. De afgelopen weken 
heb ik kennisgemaakt met de leerlingen en de collega’s en ben begonnen 
met ‘warmdraaien’ in groep 5 onder begeleiding van juf Rosa. Na een 
paar weken zal de groep 5/6 gesplitst worden en zal ik op dinsdag, 
woensdag en donderdag voor groep 5 staan. 
 
Sinds 2017 doe ik de Academische Pabo in Groningen met veel plezier. 
Voor een groep staan is een passie van mij en ik vind het prachtig om te 
zien wanneer ik een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de 
leerlingen. Daarnaast volg ik het Foech Frysk en zal ik daarom de Friese 
lessen in de klas verzorgen.  
 
Naast mijn opleiding heb ik een bijbaan bij Sciencecentrum De Magneet in Groningen. Hier geef ik 
workshops aan groep 7/8 en klas 1/2 van het voortgezet onderwijs over Techniek en Energie. 
Daarnaast vind ik het leuk om te zingen, korfbal ik bij de lokale korfbalvereniging en ga ik regelmatig 
naar Ameland.  
 
Ik heb er zin in om mij op De Frissel verder tot leerkracht te ontwikkelen, om de leerlingen nieuwe 
dingen te leren en ook van hen te leren.  
 
Hartelijke groet,  
 
Annika van der Zee 
 

 
Bibliotheek 
Na zes weken zomervakantie hebben de meeste kinderen alle geleende biebboeken 
wel uitgelezen. Tijd dus om nieuwe boeken uit te zoeken in de bieb. Doordat er in 
verband met het landelijk protocol basisonderwijs nog geen ouders in de school 
mogen, willen we de uitleen gaan verzorgen met behulp van stagiaires. Deze week 
gaan we hier een plan en rooster voor maken. Zodra de planning klaar is, 
informeren wij u verder over de gang van zaken rondom de bieb. 

Luizen 

Bij de start van het schooljaar worden alle kinderen normaal gesproken gecontroleerd op luizen. We 
hebben er dit jaar voor gekozen om de controle dit jaar iets later uit te voeren. De controle zal dit 
jaar buiten op het plein gedaan worden. We hanteren hierbij het landelijk onderwijsprotocol en onze 
‘luizenmoeders’ maken bij de controle gebruik van mondkapjes en handschoenen. Naast deze 
controle willen we u vriendelijk verzoeken om uw kind(eren) ook zelf op luizen te controleren. Voor 
meer informatie verwijzen we u graag naar de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/hoofdluis.  
Via Parro laten we u weten op welke dag de controle wordt uitgevoerd. 

Fietsen en pauzes 

Vanaf 31 augustus hanteren we weer ons ‘gewone’ rooster voor de pauzes. Ook kunnen de kinderen 
hun fietsen weer op de ‘normale’ plek neerzetten.   

  

https://www.rivm.nl/hoofdluis
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Fotograaf 

Aankomende donderdag komt er een fotograaf op school om foto’s te maken voor 
onze website en schoolgids (tenzij het slecht weer is). Uiteraard houden we 
rekening met uw privacyvoorkeuren. 
 

Hulp van ouders 

Tijdens het schooljaar zijn er regelmatig activiteiten voor 
kinderen, die we zonder uw hulp niet kunnen uitvoeren. 
Ondanks dat het op dit moment onzeker is of we wel 
activiteiten kunnen organiseren, willen we toch graag een 
overzicht maken van ouders die ons bij verschillende 
activiteiten kunnen en willen helpen. Deze week ontvangt u 
van ons een brief met een overzicht van de activiteiten en 
commissies met daarin het verzoek of u kunt en wilt helpen 
komend schooljaar. 

Inzameling doppen 

De afgelopen jaren hebben we doppen ingezameld. Mocht u nog doppen hebben, dan verzoeken wij 
u deze uiterlijk deze week in te leveren. Eind augustus stoppen we met inzamelen.  

Aanwezigheid directie 

De komende periode zal Frederika Bunskoeke op maandag aanwezig zijn. Friso Kingma is er op 
dinsdag en donderdag. U bent te allen tijde van harte welkom echter…. we verzoeken u alleen op 
afspraak langs te komen. Op woensdag en op vrijdag kunt u met vragen terecht bij Rosa Idsardi en/ 
of Roelie Hovinga. 

Data  

31 augustus t/m 3 september  Startgesprekken 
2 september Kinderen om 12.00 uur vrij 

28 september  Start Kinderboekenweek 

  

 


