
  

 

 
 
 

Beste ouders en  

verzorgers, 
Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober 2018. Hier 
leest u over onder andere de nieuwe plannen voor 
het schoolplein. 
 
 

Nieuws van:  
Kinderboekenweek! Op vrijdag 12 oktober  
sluiten we de Kinderboekenweek af met een 
spelletjesochtend voor groep 1 t/m 8.  
We willen u vragen of u de kinderen een spel 
 mee wilt geven dat geschikt is vanaf 4 
jaar en dat met vier kinderen te spelen is. 
We hopen op veel speel plezier!  
 

Schoolplein 2.0 
 
In het voorjaar is er een projectgroep 
gestart rondom het vernieuwen van het 
schoolplein. Nadat in de zomervakantie de 
leslokalen zijn opgefrist, willen we ook 
graag het plein aantrekkelijker maken voor 
de leerlingen. Aan de leerlingen is 
gevraagd naar hun wensen voor het 
plein, dit doen ze door zelf een 
ontwerp te maken van hun 
droomplein.  

Nieuwsbrief 
oktober 2018 

12-10: afsluiting kinderboekenweek 
14-10: KerkSchoolGezinsdienst 
22-10 t/m 26-10: herfstvakantie 
29-10: studiedag 
30-10: luizencontrole 
09-11: inleveren schoenendoos 

Belangrijke data: 



 
 

Kerk School 

Gezinsdienst 
Thema vriendschap. 
In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de kerk-
school-gezinsdienst van zondag 14 oktober a.s. 
 

Schoenmaatjes 
Van schoenendoos tot onvergetelijk cadeau. 
Onderwijs is zoveel meer dan leren schrijven en 
rekenen. Door mee te doen met Edukans 
Schoenmaatjes leren kinderen een waardevolle les: 
dat geven om een ander belangrijk is. En krijgen 
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden een 
onvergetelijk cadeau! Kinderen in Nederland vullen 
een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen 
en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in 
ontwikkelingslanden. Ze doen daarmee iets 
concreets voor vriendjes in arme landen. De 
schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in 
weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra 
voor straatkinderen. 
9 november leveren we allemaal de gevulde 
schoenendoos op school weer in. Wat zal dit een 
prachtig plaatje opleveren, al die versierde dozen. 

Beterschap   

Na een geslaagde operatie wensen we juf Doutzen een voorspoedig herstel! 

 

Toestemmingsbrief beeldmateriaal 

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. De opnames worden 
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. In de brief die u ontvangt vragen we u om aan te 
geven of wij beeldmateriaal van uw zoon/dochter mogen gebruiken. 
 

Binnenkomst kinderen 

om 8.20 uur gaat de schooldeur open. De kinderen kunnen binnenkomen om hun fruit en drinken 
in de pauzebakken te doen en hun beker voor de lunch in de koelkast te zetten. Om 8.25 uur gaat 
de bel en komen de kinderen in de klas. We starten de lessen om 8.30 uur. 
 

Buitenschoolse opvang 
Herhaalde 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. Ik hoop dat iedereen die 
enigszins interesse heeft zich laat horen, zodat we zo snel mogelijk van start kunnen met 
BSO De Earste Trimen. 

 

 

 

 

 

 

Verjaardagen 
03-10: meester Wibrand Koster 
06-10: Sietse Sijkstra 
08-10: Tinco Lycklama a Nijholt 
11-10: Ruben de la Ferté 
21-10: Xavi van Geerenstein 
23-10: Bauke Dijkstra 
27-10: Arne Bakker 
27-10: Jeffrey Murzius 
28-10: Niels Bonnema 
29-10: Ilse Drayer 
29-10: juf Ytsje Poortinga 
31-10: Imke Riga 

http://www.kinderopvangfriesland.nl/
mailto:directie@kinderopvangfriesland.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 

oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van De Earste Trimen, 

Doutzen van der Ende 

 

 

 

 

 

REactie op de niewsbrief   
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