September 2019
Agenda:
Week 37: Start oudergesprekken
Dinsdag 10 september: Ouderavond
Woensdag 11 september: OR vergadering
Woensdag 18 september: Leerlingenraad
Donderdag 19 september: Dreamsessie fusie
Woensdag 2 oktober: Start Kinderboekenweek, thema: Reis mee
Maandag 14 oktober: Studiedag, de kinderen zijn vrij
Maandag 21 oktober t/m Vrijdag 25 oktober Herfstvakantie

Start schooljaar 2019-2020
Wat konden we het schooljaar 2018-2019 prachtig
afsluiten. Vorige week is het officiële rapport van de
inspectie voor het onderwijs binnen gekomen. Een
voldoende beoordeling voor onze prachtige school. Een
mooie start van het schooljaar 2019-2020. Een
schooljaar waarin we samen op weg gaan om de
toekomst van het onderwijs in Wirdum vorm te geven.
We nemen u als ouders graag mee in dit proces.

Nieuwe collega’s en stagiaires
Met de start van het nieuwe schooljaar hebben we er
een aantal nieuwe collega’s bij. Wij vinden het fijn dat
jullie ons team komen versterken. Welkom!

Juf Lydianne in groep 3 / 4:
Hallo allemaal,
Ik ben Lydianne van Vliet, de nieuwe juf van groep 3 en
4. Ik ben 23 jaar oud en woon samen met mijn vriend
en zoontje in Leeuwarden. In mijn vrije tijd ben ik graag
aan het lezen of creatief bezig. Ook vind ik het heerlijk
om erop uit te gaan met mijn gezin.
Hebt u vragen of wilt u iets weten of gewoon even
gedag zeggen? Op woensdag, donderdag en vrijdag ben
ik aanwezig op school.
Met vriendelijke groet,
Lydianne van Vliet

Juf Anke, ambulant begeleider:
Mijn naam is Anke Wudich, getrouwd en moeder van
twee zoontjes van 8 en 11 jaar. Mijn hobby’s zijn lezen,
zeilen, bergwandelen, hardlopen.
Na vele jaren als leerkracht bovenbouw gewerkt te
hebben, heb ik sinds anderhalf jaar een eigen
kleinschalige praktijk remedial teaching: ik help kinderen
met leer/gedragsproblemen maar ook kinderen die
hoogbegaafd zijn.
Dit schooljaar geef ik remedial teaching op de dinsdag en
donderdagochtend aan kinderen uit groep 5/6 bij juf
Andreja. Het is leuk werken met de kinderen. Het geeft
mij veel voldoening kinderen te zien groeien in zowel
hun cognitieve als emotionele ontwikkeling.
Mijn motto: te midden van de moeilijkheid ligt de
mogelijkheid (Einstein)
Voor kinderen: ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat
ik het wel kan. (Pipi Langkous)
Juf Jettie in groep 1 / 2:
Ik wil me graag voorstellen als nieuwe stagiaire in groep
1,2. Mijn naam is Jettie de With. Geboren en getogen in
Harlingen.
Na jaren gewerkt te hebben in de financiële wereld,
ben ik vorig jaar begonnen met de verkorte Paboopleiding.
Ik ben ontzettend blij dat ik stage mag lopen op CBS De
Arke bij juf Nynke. Tot de herfstvakantie ben ik
aanwezig op dinsdag en woensdag.
Juf Chantal in groep 1 / 2:
Hallo mijn naam is Chantal Kindermann en ik ben 19
jaar oud. Ik volg de opleiding onderwijsassistent op ROC
Friese Poort. Ik heb mijn eerste jaar op deze school
stagegelopen en dit jaar mijn laatste van mijn opleiding.
Ik heb er ontzettend zin in en kijk uit naar dit
schooljaar!

Gymlessen
Wij zijn ook erg blij met onze vakleerkracht gym. Juf
Nynke v/d Wal. De gymlessen worden gegeven op
donderdag.
Even voorstellen,
Mijn naam is Nynke van der Wal en ik zal komend
schooljaar als vakleerkracht gymnastiek op de Arke
lesgeven.
Op donderdagochtend en –middag zal ik in de Golle de
lessen verzorgen aan alle groepen.
Wilt u bij de gymlessen ervoor zorgen dat uw kind(eren)
een gymtas meeneemt met daarin gymkleding en
gymschoenen.
Graag een korte broek en T-shirt, of een gympakje.
Daarnaast het liefst gymschoenen met een harde zool.
De kleuters mogen zowel in hemd en onderbroek
gymmen, of kleding meegeven.
Heeft u vragen over de gymles? Mail mij dan gerust. Ik
ben te bereiken op: n.vanderwal@bvsport.nl
Vriendelijke groet, Nynke van der Wal

bijeenkomst is 19 september aanstaande. De dream
sessie. We willen samen met ouders nadenken over de
mogelijkheden voor een nieuwe school. We starten om
19.30 uur op De Arke. We nodigen u hiervoor nogmaals
van harte uit.

DBIEB
Een aantal kinderen maakt er al graag gebruik van
DBIED op school. Op school kun je boeken lenen voor
thuis. Elke vrijdag om 14.00 uur zijn er ouders op school
om de boeken uit te lenen. De collectie wordt een
aantal keer per jaar aangevuld. Ook verzorgt onze
leesconsulent Mevr. Margriet Betzema van DBIEB
verschillende activiteiten rondom boeken bij ons op
school.

Gezonde school

Ouderavond 10 september

Wij zijn een gezonde school. Dit betekent dat we tijdens
de ochtendpauze fruit eten en tijdens de lunchpauze een
gezonde lunch.
Als een kind jarig is, is het feest. Daar hoort iets lekkers
bij. We vinden dat dit best mag, maar vragen om de
traktatie zoveel mogelijk gezond te houden en bewust na
te denken over de hoeveelheid.

Op dinsdag 10 september vindt de ouderavond plaats.
Er zijn twee rondes gepland. Ronde 1 om 19.30 uur en
ronde twee begint om 20.00 uur. We vertellen u graag
wat het schooljaar 2019-2020 gaat brengen. U bent
vanaf 19.15 uur van harte welkom.

Klasbord
Via de klasbord- app worden de ouders op de hoogte
gehouden van wat er zoal in de groep van de kinderen
gebeurt. Als ouder krijgt u op deze manier een kijkje in
de groep.
U krijgt een uitnodiging om zich aan te melden bij de
klasbord groep van uw kind.

Fusie
Vorig jaar is door de medezeggenschapsraad van beide
scholen in Wirdum gepeild of zij een eventuele fusie
kunnen onderzoeken. Hier is positief op gereageerd.
Het fusieonderzoek is inmiddels van start en wordt
begeleid door Paulien Huizinga. De eerste gezamenlijke

