
 

 

 
 

 

Beste ouders en  

verzorgers, 
Het nieuwe schooljaar is alweer 2 weken oud. Het was best 
spannend voor iedereen. Voor de kinderen die een nieuwe 
groep, nieuwe meester of juf en een ander lokaal kregen. 
Voor de ouders is het ook altijd weer spannend, hoe komt 
mijn kind thuis en hoe word ik ontvangen. En ook voor het 
het team was het een nieuwe start met elkaar, een nieuwe 
samenstelling en andere groepen. Ondanks dat het even 
wennen was de eerste dagen, hebben wij een hele fijne 
start gehad. We zien het schooljaar dan ook vol vertrouwen 
tegemoet en kijken uit naar een fijne samenwerking. 

 
 
 

Nieuws van het 

personeel 
Zoals al in de vorige nieuwsbrief vermeld is juf 
Ietsje ziek. Het ziet er naaruit dat zij voor een 
langere periode afwezig zal zijn. Ik ben blij jullie te 
kunnen vertellen dat meester Wibrand Koster haar 
zal vervangen. Hij zal op donderdag in groep 7/8 
zijn en op vrijdag in groep 6. Wilt u juf Ietsje een 
kaartje sturen, dan kan dat naar De Gearen 2, 
8754 KC Makkum. 

 
Juf Grietje Woudstra, leerkracht groep 3, neemt na 
haar bevallingsverlof nog ouderschapsverlof en 
zal na de kerstvakantie starten. Het is heel fijn 
dat juf Jeanet haar zolang wil vervangen op 
donderdag en vrijdag. 
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17-09 t/m 19-09: kamp groep 7/8 
25-09: startgesprekken 
26-09: kinderpostzegelactie 
27-09: startgesprekken 
03-10: start kinderboekenweek 
12-10: afsluiting kinderboekenweek 
14-10: KSG-dienst 
20-10 t/m 28-10: herfstvakantie 
29-10: studiedag 

Belangrijke data: 



Juf Tea zal ook voor langere tijd afwezig zijn, we zijn blij dat juf 
Santana Bergsma haar vervangt. Wilt u juf Tea een kaartje sturen, 
dan kan dat naar Waltaweg 49, 8765 LN Tjerkwerd. 
 
Helaas is met ingang van woensdag juf Doutzen ook tijdelijk afwezig 
ivm een operatie. Voor vragen over uw kind(eren) kunt u bij de 
leerkracht terecht. Voor overige vragen kun u bij Dina Feenstra of 
Baukje van den Berg terecht. U kunt Baukje bereiken via 
baukjevandenberg@palludara.nl en Dina via 
dinafeenstra@palludara.nl.  
 
 

 
 

Stichting Kinderopvang 

Friesland 
In het voorjaar zijn we de samenwerking aangegaan met Stichting Kinderopvang Friesland. En hebben we afspraken 
gemaakt met als doel een Integraal Kind Centrum te starten in Nijland. Een geweldige mogelijkheid om in de school ‘s 
ochtends de peuterspeelzaal te huisvesten en na schooltijd de buitenschoolse opvang. We willen graag eerst starten 
met buitenschoolse opvang en vervolgens de peuters ook in de school huisvesten. Tot vlak voor de start van het 
schooljaar, gingen we ervanuit te kunnen starten met het aanbieden van buitenschoolse opvang. Helaas is het niet 
helemaal gegaan zoals gepland en is dit niet het geval. Daarom een oproep! Heeft u nu of in de toekomst opvang 
nodig na schooltijd? Meld u dan aan via www.kinderopvangfriesland.nl of mailt u naar 
directie@kinderopvangfriesland.nl U kunt ook telefonisch contact opnemen via 0517-380687. Daarnaast hangen we 
een lijst op de deur van het toekomstige BSO-lokaal, waarop u ook uw gegevens kwijt kunt. Op die manier hoop ik 
ook nog meer zicht te krijgen op wat er nodig is. 
Ik hoop dat iedereen die enigszins interesse heeft zich laat horen, zodat we zo snel mogelijk van start kunnen met 
BSO De Earste Trimen. 
 
 

 

Gezonde school 
Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Daar 
zijn we erg trots op. Werken aan gezondheid draagt bij aan 
betere schoolprestaties, minder uitval en een gezondere 
leefstijl. Wij hebben specifieke aandacht besteed aan het 
themacertificaat Welbevinden. Bij werken aan dit thema kunt 
u denken aan activiteiten zoals de Kanjertraining, 
mediawijsheid, schoolfruit, smaaklessen, inzet van de 
buurtsportcoach, maar ook het schooljaar starten met de 
‘gouden weken’. Vanaf nu hangt op de muur in onze school 

dus het logo Gezonde school. Meer informatie over de gezonde school is te vinden op 
www.gezondeschool.nl.  
Om dit schooljaar feestelijk te beginnen na de fusie tussen beide 
scholen en het behalen van dit vignet hebben de kinderen een 
voorstelling van De Frets cadeau gekregen. Groep 1 t/m 4 hebben de 
voorstelling ‘Freonskip’ en groep 5 t/m 8 de voorstelling ‘Hoogtevrees’ 
gezien. De kinderen hebben ervan genoten.    
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Website 
Wellicht is het u al opgevallen, maar ook de website is een mix van beide scholen geworden. Dit is niet bewust 
gedaan, maar doordat de website naar een andere server is verplaatst is er informatie verschoven. Momenteel lukt 
het nog niet dit aan te passen. Wanneer dit wel mogelijk is zal dit zo snel mogelijk worden opgelost.  

 
 
 

c.b.s. De Earste Trimen 
H. Pollemastrjitte 2 

8771 RT Nijland 
0515 569678 

earstetrimen@palludara.nl 
www.earstetrimen.nl  

Reactie op de nieuwsbrief  

Uw reactie is welkom. Dit kan mondeling of via 

de mail.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van De Earste Trimen, 

Doutzen van der Ende 
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