
 

Beste ouders en 

verzorgers, 
Voor u ligt de nieuwsbrief van september 2018. 
Alweer de eerste nieuwsbrief van schooljaar 
2018/2019 en de eerste nieuwsbrief na de fusie 
tussen De Gearrin en De Earste Trimen. 

 

Nieuwsbrief 
september 2018 

03-09: eerste schooldag 
04-09: luizencontrole 
07-09: Dorpsfeest Nijland, alle leerlingen 
vrij 
12-09: ouderavond 
17 t/m 19 september: kamp groep 7/8 
19-09: schoolkorfbaltoernooi 
25-09: startgesprekken 
26-09: kinderpostzegelactie 
27-09: startgesprekken 

Belangrijke data: 

Nieuws van het 

personeel 
 

Helaas is juf Tea nog ziek. Juf Santana 
Bergsma zal haar tijdens haar 
afwezigheid vervangen. Ook juf Ietsje 
Brouwer is met ziekte afwezig tijdens de 
start van het schooljaar. Zodra bekend is 
wie haar zal vervangen, zullen de ouders 
van groep 6 en 7/8 worden ingelicht. 

Welkom 
 

Het nieuwe schooljaar gaat weer van 
start. We wensen alle kinderen, ouders en 
leerkrachten een heel fijn schooljaar toe. 
Een speciaal welkom voor alle kinderen 
van De Gearrin en voor Tessa van Zeijst, 
zij is verhuisd naar Nijland. We wensen 
jullie een fijne tijd toe op De Earste 
Trimen. 



  

Verjaardagen 
07-09: Lucas Singor 
09-09: Stefan Bonnema 
13-09: Nienke Cnossen 
18-09: Esmee Gerlsma 
19-09: Jens Tuinstra 
21-09: Julia Veenstra 
24-09: Jetze Veen 
26-09: Nynke Rikst Wiersma 
30-09: Ilse de Graaf 

Lestijden 18/19 
 
In het nieuwe schooljaar zullen we de volgende lestijden hanteren: 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1-4 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur 8.30-12.00 uur 

Groep 5 -8  8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur 8.30-14.15 uur  8.30 -14.15 uur 

 
‘s Ochtends gaat de deur om 8.20 uur open. Vanaf dat moment is er ook pleinwacht voor de 
kinderen op het plein en kun u uw kind in de klas brengen. 
 

Gymrooster 

Maandag: 
groep 1/2 
 
Dinsdag: 
groep 3, groep 7/8, groep 4/5, groep 6 
 
Donderdag: 
groep 3, groep 4/5, groep 6 
 
Vrijdag: 
groep 7/8 

Vakanties 18/19 
Vakantieregeling 2018/2019: 

Herfstvakantie 20-10- 2018 t/m 28-10-2018 

Kerstvakantie 22-12-2018 t/m 6-1-2019 

Voorjaarsvakantie 16-2-2019 t/m 24-2-2019 

Paasvakantie 19-4-2019 t/m 22-4-2019 

Meivakantie 27-4-2019 t/m 5-5-2019 

Hemelvaartsvakantie 27-5-2019 t/m 31-5-2019 

Pinkstermaandag 10-6-2019     

Zomervakantie 13-7-2019 t/m 25-8-2019 
 
Vastgestelde vrije dagen: 

Studiedag vrijdag 9 september 2018 (dorpsfeest) 

Studiedag maandag 29 oktober 2018 

vrijdagmiddag 21 december 2018 vanaf 12 uur 

Studiedag donderdag 7 februari 2019 

Studiedag vrijdag 8 februari 2019 

Studiedag Palludara woensdag 6 maart 2019 

Studiedag dinsdag 23 april 2019 

vrijdagmiddag 26 april 2019 vanaf 12 uur 

Studiedag dinsdag 11 juni 2019 

Studiedag vrijdag 5 juli 2019 (dorpsfeest) 

Studiedag vrijdag 12 juli 2019 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Talent School(t) 

talent 

TSO-oproep 
We hebben 2 vaste vrijwilligers die ondersteunen bij de lunch. Dit zijn Elsa Bosma en 
Anja van Geerenstein. Zij ondersteunen bij het eten in de onderbouw en bij het 
buitenspelen tussen 12.30 en 13.00 uur. We zijn op zoek naar invallers die bij kunnen 
springen, bij afwezigheid van de vaste vrijwilligers. Aanmelden kan nog steeds via 
earstetrimen@palludara.nl 
Daarnaast hebben we een ‘vaste’ vrijwilliger gevonden in Margriet Sieperda. Zij komt 
op maandag helpen tijdens de lunch van de kleuters.  

Bedankt! 
Voor de zomervakantie is De Gearrin 
verhuisd naar De Earste Trimen. Daar 
hebben we veel hulp bij gehad. 
Vervolgens is in de zomervakantie de 
school opgefrist. Alle lokalen hebben een 
nieuwe vloer gekregen en alle wanden 
zijn geverfd. Afgelopen week zijn de 
lokalen weer ingericht en zijn alle spullen 
weer opgeruimd. Hartelijk dank aan alle 
ouders, leerkrachten, Roel en Griet. 
Dankzij jullie hulp bij het klus-, 
schoonmaak- en sjouwwerk en alles wat 
verder nodig was bij het opnieuw 
inrichten van de school, kan het 
schooljaar weer van start! Fantastisch 
dat jullie er waren.  

Stagiaires 
We krijgen dit schooljaar 2 stagiaires. Chantal Zwart, 3e jaars stagiaire van ROC 
Friese Poort en Iris Bergsma, 3e jaars student CHN. Chantal zal in groep 1/2 en 
Iris in groep 3 aawezig zijn. 

Bibliotheekboeken 
Wilt u de geleende bibliotheekboeken weer mee naar school geven? Alvast 
bedankt! 

Speelgoed 
Wilt u ook het speelgoed van groep 1/2 en groep 3(4) weer mee naar school 
nemen? Alvast bedankt! 

In de maand september zijn er geen TST-activiteiten. Het nieuwe aanbod volgt 
binnenkort. 

mailto:earstetrimen@palludara.nl


 

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.  

De volgende nieuwsbrief komt eind 

september. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van De Earste Trimen, 

Doutzen van der Ende 
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