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Geachte ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-18.
Belangrijke
7 sept.
12 sept.
15 sept.
18 sept.
19 sept.
20 sept.
27 sept.
29 sept.

data september:
Ontruimingsoefening
MR vergadering
Cultuurdag Dokkum
groepen 4/5
INFO Avond groep 2b
INFO Avond groepen
1b/2a; 3; 4/5a, 4/5b,
4/5c; 6
INFO Avond groepen 1a;
7; 8
Kinderpostzegels
Leerlingen groep 1 en 2
vrij.

De INFO avonden beginnen om
19.30 uur.
Vacature conciërge
Voor enkele uren per week zijn wij
op zoek naar een conciërge.
Belangstelling? Neem vrijblijvend
contact op met dir. Eef Sprenger
Nieuw schooljaar
Nu de zomervakantie weer voorbij is
zijn we weer begonnen aan een
nieuw cursusjaar. Een nieuwe start is
altijd even spannend voor iedereen.
Vooral voor de kinderen: een nieuwe
klas, een nieuwe leerkracht,
misschien nieuwe klasgenoten,
misschien zelfs wel een nieuwe
school. Veranderingen dus; en dat is
altijd weer een beetje spannend. De
eerste weken staan deels in het
teken van groepsvorming. De regels
worden opnieuw besproken,
opgesteld of bijgesteld. Maar

www.itfundamint.nl

daarnaast wordt er ook gewerkt
natuurlijk.
Kennismaken willen we ook weer met
alle ouders. Dat doen we door de info
avonden die plaatsvinden op
maandag 18, dinsdag 19 en
woensdag 20 september. Een goed
contact en afstemming tussen ouders
en school is in het belang van uw
kind. We hopen op een goed jaar
met z’n allen.
Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zijn bij juf
Aetske/Geppy in groep 1a gekomen:
Ryanne Vellema, Rixt Bouma, Sophie
Sijbesma, Gerrit Douwe van der
Meer, Anna Lucía Algra , AnnaRenske van der Wal en Durk
Weidenaar. Hidde Riemersma is in
groep 1b en Brian Oosterhof is in
groep 5b gekomen.
We wensen jullie een hele fijne tijd
toe op ‘It Fundamint’. Op onze school
zijn nu 236 leerlingen.
Personeel.
Juf Lucie is nog afwezig i.v.m. de
revalidatie van haar heupoperatie.
Zij wordt vervangen door meester
Willem Wytze Lubberts.
Juf Hylkje is helaas ook ziek en zal
worden vervangen door juf Gea
Wijbenga. Wij wensen beide collega’s
een goede beterschap. Juf Marieke is
met zwangerschapsverlof en wordt
vervangen door juf Binke Koopal. Juf
Binke staat in groep 2b. (Als juf
Marieke weer terugkomt van haar
verlof zal juf Laura lesgeven in groep

2b in de plaats van juf Binke en juf
Marieke geeft bij terugkeer les in
4c/5c).
De vervangende collega’s stellen zich
hieronder even kort aan u voor:
Invaljuf in groep 2b:
juf Binke Koopal-Dijkstra.
Na een lange invalperiode in
Britsum werd ik net voor de
zomervakantie gevraagd of ik
misschien op ’it Fûndamint’
wilde invallen en daar had ik veel
zin in! Op de woensdag en de
vrijdagochtend ben ik werkzaam
in groep 2b (naast juf Aukje).
Daarnaast vervang ik momenteel
nog een dag in Blije.
Ik ben 53 jaar, opgegroeid in
Tzummarum en sinds mijn
trouwen woonachtig in St.
Jacobiparochie.
We hebben 4 kinderen van 23,
20, 17 en (bijna) 10 jaar.
Inmiddels zijn er twee uitwonend
en de jongste twee wonen nog
thuis.
Zowel mijn man als ik hebben
gedurende het opgroeien van de
kinderen altijd parttime gewerkt
, door persoonlijke
omstandigheden ben ik een tijdje
thuis geweest en sinds een paar
jaar ben ik werkzaam als
invalleerkracht.
School, thuis en jeugdwerk voor
de kerk slokt de meeste tijd op,
maar ik probeer nog tijd te
maken voor de krant, een fijn
boek, handwerken en sociale
contacten.
Gisteren heb ik al een fijne dag
gehad met de kinderen en ik
hoop ook op een goede tijd met u
als ouders en de collega’s!
Mei hertlike groetnis, Juf Binke.
Meester Willem Wytze Lubberts:
Beste ouders,
Aangezien ik nieuw op It
Fundamint ben sinds dit

schooljaar, wilde ik me even
voorstellen. Zo lang Lucie
afwezig is, vervang ik haar in
groep 7.
Mijn naam is Willem Wytze
Lubberts. Sinds anderhalf jaar
woon ik samen met mijn vriendin
Ineke in Leeuwarden. In mijn
vrije tijd ga ik graag sporten. Zo
zit ik af en toe op de racefiets, en
daarnaast voetbal ik in het
onvolprezen vierde elftal van SC
Stiens. Ook vind ik het leuk om
met mijn vriendin of met
vrienden gezellige dingen te
ondernemen, of om juist na een
drukke werkdag op de bank te
ploffen.
Het mooiste van mijn vak vind ik
om er samen voor te zorgen dat
ieder kind zijn of haar talenten
en kwaliteiten ontdekt en benut.
Ik kijk er naar uit om er een mooi
schooljaar van te maken! Voor
vragen kunnen jullie natuurlijk
altijd mailen naar
wlubberts@pcboferwerderadiel.nl, of loop na
schooltijd gerust eens binnen in
ons ‘buitenlokaal’.
Met vriendelijke groet,
Willem Wytze Lubberts
Mijn naam is Gea Wijbenga. Ik
woon in St. Annaparochie. Ik ben
leerkracht op donderdag en
vrijdag voor groep 4/5 a. Op dit
moment vervang ik juf Hylkje in
groep 4/5b op maandag, dinsdag
en vaak op de woensdag. Ik vind
het heerlijk om muziek te maken
en dit doe ik dan ook graag bij de
muziekvereniging van St.
Anne/Vrouwbuurt. Ik hoop er
samen met de leerkrachten,
leerlingen en u een mooi en
leerzaam schooljaar van te
maken.

BSO
Vanaf dit schooljaar zal Kidsfirst de
buitenschoolse Opvang verzorgen in
ons gebouw.
Zie www.kidsfirst.nl
Duplo boerderij...
Na de schoonmaak van het
speelgoed bij de kleuters voor de
vakantie (thuispoetsers) is helaas de
bak met de duplo boerderij niet
teruggekomen. Wie heeft deze
blauwe bak nog thuis staan? Graag
terug bezorgen bij juf Aetske in
groep 1a.
Weer naar school en het verkeer.

Na de schoolvakantie is het voor
iedereen wennen. Op de eerste
plaats voor uw kinderen die weer
naar school gaan en nog vol zitten
van de avonturen tijdens de vakantie
en in een nieuwe klas komen. En niet
te vergeten u en alle andere
weggebruikers die, na een rustige
vakantieperiode weer veel
schoolgaande kinderen tegenkomen.
Helaas gebeuren er jaarlijks, tijdens
de eerste drie maanden na de
zomervakantie, relatief veel
verkeersongevallen waarbij
schoolgaande kinderen in de
leeftijdscategorie van 0 tot 14 jaar
zijn betrokken. Kinderen vormen een
kwetsbare groep in het verkeer. Zij
beschikken immers nog niet over alle
vaardigheden om zich als een
ervaren en een volleerd deelnemer in
het verkeer te verplaatsen.
Bovendien nemen kinderen als
voetganger en fietser deel aan het
verkeer, de meest kwetsbare
verkeersdeelnemers.
Oefenen met de ouders.
Verkeersdeelname is een belangrijk
onderdeel van de opvoeding en mag

u zeker niet vergeten. Veilig Verkeer
Nederland pleit voor een
verkeersveilige schoolomgeving
waarin autoverkeer, fietsers en
voetgangers elkaar niet hinderen.
Met daarbij extra aandacht voor de
auto’s van ouders die hun kinderen
naar school brengen met de auto.
Daarnaast is nu weer hèt moment
om aandacht te vragen voor
onveilige verkeerssituaties rondom
onze school en op verkeersroutes
van en naar school. De traditionele
fietscontrole met extra aandacht
voor de verlichting zal zijn op vrijdag
20 oktober.
Met een aantal ouders en
leerkrachten bekijken we verschillen
aanrijroutes voor de fiets en auto en
komen binnenkort met enkele
adviezen.
Wilt u er met uw kind voor zorgen
dat op de gele stenen waar de
ouders van de groepen 1 en 2 hun
kinderen opwachten GÉÉN fietsten
neergezet worden?!
Op het plein is fietsen verboden!
Snappet
De leerlingen van de groepen 5
hebben hun papieren werkboeken
voor rekenen, taal en spelling
ingeruild voor Snappet Tablets.
Groepen 5 t/m 8 werken nu met
Snappet.

Typecursus
De leerlingen van de groepen 6,7 en
8 hebben weer de folder
meegekregen om “snel typen te
leren”. De lessen vinden direct na
schooltijd plaats bij ons in school.

MR Nieuws
Dinsdag 12 september is de
eerstvolgende MR vergadering.
Inbreng voor de vergadering kun je
doorgeven aan Frida de Vries (0518432166 of fmeindertsma@zonnet.nl).
Cultuur
It Fundamint doet ook dit schooljaar
weer mee aan het cultuureducatie
programma.
Alle groepen krijgen dit schooljaar
een aantal lessen van een
cultuurdocent. Dit kan bijvoorbeeld
een muziek-, drama of een tekenles
zijn, of een les over bijvoorbeeld
erfgoed.
Het cultuur seizoen wordt geopend
door een cultuurdag in Dokkum voor
groep 4 en 5. De leerlingen krijgen
deze dag verschillende workshops.
Deze cultuurdag is op vrijdag 15
september.

Vele Handen Maken Licht werk
Uw zoon/dochter heeft de lijst “vele
handen maken licht werk” mee naar
huis genomen.
Ook als bijlage bij deze Puntesliper.
Wilt u de lijst meegeven aan uw
zoon/dochter zodat de
schoolcommissie de aanmeldingen
kunnen rangschikken.
Huisvesting
Tijdens de zomervakantie zijn enkele
vertrekken geschilderd. Het lokaal
van Juf Ida/Gea en het lokaal van juf
Lysanne/Margriet en de
personeelskamer zijn opgefleurd.

Vakantieregeling
Herfstvakantie: 21-10-2017 t/m 2910-2017
Kerstvakantie: 22-12-2017 t/m 0701-2018

Voorjaarsvakantie: 23-02-2018 t/m
04-03-2018
Pasen: 30-03-2018 t/m 02-04-2018
Meivakantie: 27-04-20 t/m 13-052018
Hemelvaart: 10-05-2018 t/m 13-052018
Pinkstervakantie: 19-05-2018 t/m
21-05-2018
Zomervakantie: 21-07-2018 t/m 0209-2018
Vrije dagen
Woensdag 29 november 2017
Maandag 25 juni 2018
Vacature conciërge
Voor enkele uren per week zijn wij
op zoek naar een conciërge.
Belangstelling? Neem vrijblijvend
contact op met dir. Eef Sprenger.

