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Beste de ouder(s)/ verzorger(s),

Algemene mededelingen
Intussen is de vierde coronagolf goed bezig. We merken ook op school dat wel wat ouders en
kinderen corona hebben. Dus zijn er kinderen in quarantaine om huisgenoten. De besmettingen
vallen hier op onze school nog reuze mee, degene die corona hebben gehad, hebben gelukkig milde
klachten. Maar we moeten samen zeer alert blijven.
Het is goed dat de kinderen deze week thuis zijn zodat de besmettingen op school niet meer kunnen
plaats vinden.
Na de kerstvakantie is het afwachten of de kinderen weer naar school mogen. We horen dit in de
persconferentie van maandag 3 januari. Mochten er ontwikkelingen komen rond thuisonderwijs en
online lessen, dan zullen we, u dat in de tweede week van de kerstvakantie laten weten.
Houd u Mijnschool dus in de gaten.
Op dit moment is de school nog prachtig versierd met kerstversiering. We zijn blij dat een aantal
ouders van de activiteitencommissie, ons hierbij hebben geholpen. Hiervoor hartelijk dank.

Sinterklaasfeest
Donderdag 2 december was het zover, Sint
kwam op school! Gelukkig kon de Regenboog
Piet wel bij het feest zijn. De politie bracht
Piet op school omdat hij de regenboogvlag
van de Noordster had gestolen. Nadat Piet
een nachtje in de cel was geweest mocht hij
alsnog het sinterklaasfeest vieren met de
kinderen van de Noordster. Gelukkig heeft hij
de vlag weer teruggegeven en samen hebben
we de vlag in mast gehesen. Daar hangt de
vlag nu nog mooi te wapperen.
Het is een prachtig feest geworden. Er werd
gezellig gezongen, gedanst en een feestje
gevierd met de Sint en zijn geweldige Piet.
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Afscheid juf Marrit
En dan is daar het afscheid van juf Marrit.
Vanaf januari 2022 gaat Marrit op wereldreis.
Op vrijdag 17 december hebben de kinderen
van groep 6,7,8 afscheid genomen.
Het was ondanks alles een gezellige dag met
een lach en een traan.
De overige kinderen van de Noordster
hebben juf Marrit uitgezwaaid en
toegezongen.
We hebben met de hele school een lipdub
gemaakt zodat Marrit, wanneer ze ons mist,
het filmpje even kan afspelen.
Gelukkig konden de ouders buiten Marrit nog dag zeggen. Daarna hebben als team afscheid
genomen van Marrit.
Deze week is Marrit nog op school om de groep over te dragen aan Emily Velberg en Esther van VlietStok. Zij zullen na de vakantie les gaan geven in groep 6,7,8.
Zij stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor.
We wensen Marrit een hele mooie en voorspoedige reis

Kerst
Helaas kon de kerstwandeling niet doorgaan vanwege de maatregelen
omtrent Corona. We hebben het kerstfeest op vrijdag 17 december in de
groepen gevierd.
Het was mooi om toch nog op deze manier kerst met elkaar te vieren. We
hebben mooie liederen gezongen, kerstknutsels gemaakt, wafels gebakken
en geluisterd naar de prachtige kerstverhalen. We hebben genoten van de
lichtjes in de klas en van de lichtjes in de kerstboom
Zo proberen we met elkaar een Licht te zijn in onze wereld.

Geef licht, geef licht in de wereld om je heen.
Geef licht, geef licht, laat het zien aan iedereen.
Geef licht, geef licht door de dingen die je doet.
Geef licht, geef licht: wees voor alle mensen goed
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Voorstellen nieuwe leerkrachten groep 6,7,8
Emily Velberg
Vanaf januari 2022 neem ik op maandag, dinsdag en woensdag groep
6/7/8 over van juf Marrit.
Graag stel ik mezelf voor:
In december 2019 verhuisden mijn man en ik weer naar Nederland,
nadat we ongeveer 12 jaar in het buitenland hadden gewoond en
gewerkt. Het werd tijd om wat vaker onze kinderen en vooral de
kleinkinderen te kunnen zien! De eerste maanden nadat we
teruggekomen waren, werkte ik in Amsterdam. Het op en neer reizen
echter kostte veel tijd en daarom was ik gaan zoeken naar een baan op
een school dichter bij onze woonplaats, toen nog in Noord-Holland.
Ondertussen hadden we besloten om naar het mooie Friesland te
verhuizen en heb ik tot de verhuizing in juni jl. op een aantal scholen
diverse tijdelijke vacatures opgevuld. En nu werk ik alweer een aantal
maanden met veel plezier voor het CBO-NWF.
Toen onze kinderen nog klein waren heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan op hun basisschool. Toen
de jongste bijna naar het middelbaar onderwijs zou gaan, ben ik van mijn vrijwilligerswerk mijn
'echte' werk gaan maken. In Nederland ben ik met de PABO begonnen en in het buitenland heb ik
mijn studie af kunnen ronden. Daarna heb ik in een aantal landen en natuurlijk op verschillende
scholen gewerkt en daar veel ervaring opgedaan. Ik heb geleerd dat er op iedere school anders wordt
gewerkt; met verschillende methodes en boeken, of juist zonder boeken, veel of weinig met internet,
grote of kleine groepen met leerlingen. Ik heb leerlingen gehad van heel veel verschillende landen en
achtergronden, van alle leeftijden. Maar eigenlijk kom ik er altijd weer achter dat kinderen, kinderen
zijn en niet zoveel van elkaar verschillen, waar ze ook wonen. Ze hebben vaak goede ideeën en
oplossingen die ik soms zelf niet bedenk. Dus, al ben ik een juf, ik leer iedere dag en vooral van
kinderen!

Esther van Vliet-Stok
Hallo allemaal,
Mijn naam is Esther van Vliet en na de kerstvakantie mag ik samen met juf Emily
gaan lesgeven in groep 6-7-8. Het zal voor iedereen even wennen zijn, maar ik heb
er zin in om er samen een fijne periode van te maken!
Ik zal mezelf kort even voorstellen: ik ben 29 jaar en geboren en getogen in Sint
Annaparochie. Inmiddels woon ik alweer een paar jaar in Jirnsum samen met
Klaas-Jan en ons dochtertje Annefrouk. Zij is geboren op 29 augustus 2021 en de
afgelopen maanden heb ik van haar mogen genieten tijdens mijn verlof. Het Bildt
heb ik natuurlijk nooit helemaal losgelaten en de afgelopen jaren heb ik
lesgegeven in de bovenbouw op De Slotschool, daarnaast speel ik al jaren bij
brassband Blaast de Bazuin.
Mochten er dingen zijn of wilt u verder kennismaken, kom/mail/bel vooral!
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•

Inloopmorgen 11 januari 2022

Op dinsdag 11 januari staat er een inloopmorgen gepland. Helaas gaat deze
wegens de coronamaatregelen niet door. De volgende inloopmorgen is op
woensdag 9 februari. We hopen dat we de ouder(s)/verzorger(s) dan weer op
school mogen ontvangen.

•

Studiedag vrijdag 14 januari

De studiedag op 14 januari gaat wegens de corona maatregelen niet door.
Deze studiedag wordt verplaatst naar vrijdag 18 februari (de dag voor de
voorjaarsvakantie).
De kinderen worden dus op 14 januari op school verwacht en op vrijdag 18
februari hebben de leerlingen vrij.
We hopen dat u begrip heeft voor het verplaatsen van de studiedag.

• Studiedag vrijdag 31 januari
Op maandag 31 januari is er een studiedag voor het team. De kinderen
zijn deze dag vrij.

