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Nummer 1, september 2017
AGENDA

SEPTEMBER

4
4
21
27
28

Start van het schooljaar
Start Gouden Weken en thema Gezonde school
‘Nieuwjaars’receptie 17.00 – 18.00 uur
Kinderpostzegels groepen 7 en 8
Schoolfotograaf

OKTOBER

4 t/m 19
4
11
9 t/m 13
19
23 t/m 27
30

Start thema Kinderboekenweek ‘Gruwelijk Eng’
Schoolvoetbal groep 7/8 jongens
Schoolvoetbal groep 7/8 meisjes
Week van de startgesprekken
Afsluiting-Kijkavond-Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Start thema De Verrekijker

Jaarkalender
Bij deze nieuwsbrief vindt u in de bijlage de jaarkalender. Dit keer geen papieren kalender
zoals u vorig jaar heeft gekregen, deze kalender is in verhouding erg duur en kunnen we
gaandeweg het schooljaar niet meer bijwerken. Wij stellen u via de website en de
nieuwsbrief op de hoogte van eventuele wijzigingen en toevoegingen.

Inloop
Ook dit schooljaar zullen er weer inloopmomenten zijn. Via klasbord hoort u wanneer deze
momenten zullen zijn.

‘Nieuw’jaarsreceptie
Op donderdag 21 september van 17.00 tot 18.00 uur bent u van harte welkom op onze
‘Nieuwjaars’receptie. Wij luiden het schooljaar feestelijk in op deze manier. De leerkracht en
uw kind zullen u een kijkje geven in het nieuwe schooljaar. U bent samen met uw kind(eren)
van harte welkom.
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Startgesprekken
Tijdens de startgesprekken in de week van 9 t/m 13 oktober maken ouders, leerkrachten en
kinderen (opnieuw) kennis met elkaar. Ouders en kinderen krijgen de gelegenheid om te
vertellen over hun kind/zichzelf.
Om een idee te krijgen waar het gesprek over kan gaan, hebben we een aantal vragen als
voorbeeld op papier gezet. Deze vragen zullen de leidraad van het gesprek zijn, het is zeker
niet nodig om het formulier in te vullen. Ook zijn er mogelijk nog punten die u of uw kind
wilt bespreken met de leerkracht.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe is jullie vakantie geweest?
Wat is belangrijk dat de leerkracht over jullie weet?
Met wie speel je graag of werk je goed samen?
Wat doe je graag in je vrije tijd?
Wat vind je leuk op school?
Wat vind je minder leuk, waar zie je tegenop?
Wat zijn jullie verwachtingen van dit schooljaar?
We lezen elke dag op school; lees je graag of juist niet. Welke boeken/ onderwerpen
vind je leuk?

Voorstellen

Mijn naam is Femke van der Werf en ik ben 25 jaar. Momenteel ben ik woonachtig in Sneek.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te lezen en uitstapjes te maken.
Mijn eerste jaar in het onderwijs ben ik begonnen in groep 1/2 en 7/8.
Na het eerste jaar ben ik gevraagd om op de Dam in Lemmer te komen werken. Afgelopen 3
jaar heb ik daar met veel plezier in de onderbouw gewerkt.
Sinds dit schooljaar zal ik fulltime werkzaam zijn in groep 1. Ik heb ontzettend veel zin in
deze nieuwe uitdaging!
Als er vragen zijn, loop gerust even bij mij langs.
Groeten, Femke
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Mijn naam is Joseph Linnenbank. Op 12-12-2012 ben ik vanuit Zuid-Limburg naar Friesland
verhuisd. (Wat liefde allemaal niet kan veroorzaken.) Sinds december 2014 woon ik in
Hidaard. Van origine ben ik een Brabander. Geboren in Tilburg, in een Katholiek gezin van 5
broers en 5 zussen. Zelf ben ik er een van een tweeling. Mijn tweelingzus heet, en dat is
werkelijk waar, Maria.
Vanaf 1 september ben ik in dienst bij Gearhing als manager bedrijfsvoering voor Onderwijs
Team 5. Ik heb de functie van Jacob Annema overgenomen. Maandag zal ik meestal
aanwezig zijn op De tweespan, dinsdag op de Meerpaal en donderdag op De Dam. Dat kan
natuurlijk weleens veranderen wanneer dat noodzakelijk is.
Naast het werk als Manager geef ik samen met Hedwig vorm aan praktijk “De Stroming” en
begeleid ik jongeren binnen het autistisch spectrum. Dit alles lijkt me een prachtige
combinatie en ik heb er dan ook erg veel zin in om iets moois neer te zetten in Lemmer.

Oproep nieuwe ouderraadsleden
Wij zijn vanaf het schooljaar 2017/2018 op zoek naar nieuwe ouderraadsleden.
Wij bieden ondersteuning aan het team van leerkrachten bij allerlei activiteiten op school, je
kunt hierbij onder andere denken aan kerst, Pasen, open dag, schoolfotograaf,
Koningsspelen, wandelvierdaagse enz. Het is een leuke manier om actief betrokken te zijn bij
de school van je kind(eren). Wij vergaderen zo'n 8 keer per jaar.
Aan het begin van elk schooljaar worden de taken verdeeld (elke functie is in principe voor
de duur van 3 jaar).
Ben je nieuwsgierig geworden en wil je meer weten, spreek een van ons gerust aan, de
huidige leden zijn Saskia Goerres, Marleen Lammers, Klazina Hart, Johanna Talsma, Neeltje
Lintveld, José Bergsma, Kelly de Reus of Louise Jaspers Faijer. Mailen kan natuurlijk
ook ouderraad.tweespan@gmail.com
We verheugen ons op de nieuwe aanmeldingen!
Hartelijke groet, Ouderraad Tweespan

