
  

 

 
 

 

Beste ouders en  

verzorgers, 
Inmiddels is Sinterklaas alweer in het land en wordt 
het eindelijk kouder buiten. Ik ben helaas wat 
langer dan gepland afwezig geweest, maar zal 
vanaf nu weer steeds meer op school aanwezig 
zijn. Kom gerust even binnen voor een vraag. 
Mocht ik er op dat moment niet zijn, kunt u ook 
altijd even een mailtje sturen naar 
doutzenvanderende@palludara.nl  
 
 

Personeel 
Afgelopen week is juf Ietsje even op 
school geweest. We hopen haar gauw 
weer te zien. Ook juf Tea zal binnenkort 
even langskomen op school.  
Na de kerstvakantie is het 
ouderschapverlof van juf Grietje voorbij. Zij 
zal dan op donderdag en vrijdag in groep 
3 zijn.  
 
 

Nieuwe leerlingen 
In oktober is Ilse Draijer 4 jaar 
geworden en in december 
verwelkomen we Jorn Bakker. We 
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hopen dat jullie een fijne tijd hebben bij ons op 
school.  
 
 

Tút en der út 
In het verleden zijn er afspraken 
gemaakt over verkeersveiligheid 
rondom de school. Er is een tút-en-
der-út-strook ontwikkeld, waar 
ouders hun kinderen kunnen laten 
uitstappen. Met de tút-en-der-út-
strook wil de school gevaarlijke 
situaties tussen kinderen en automobilisten 
voorkomen. Parkeren is hier niet toegestaan, maar 
kan op het parkeerterrein bij De Mande. In de bijlage 
vindt u een plattegrond waaop ook de aangegeven 
rijrichting afgebeeld is.  
 
 

Op de fiets 
We zien veel kinderen op de fiets komen. Dat is 
fantastisch! Helaas is er niet voldoende plek voor 
alle fietsen in het fietsenrek. Daarom willen we 
graag dat kinderen uit Nijland zoveel mogelijk 
lopend naar school komen, zodat de leerlingen die 
buiten het dorp wonen hun fiets in het fietsenrek 
kunnen plaatsen. Wilt u hier als ouder/verzorgder ‘s 
ochtends bij het brengen van de kinderen naar 
school ook aan denken? 
 
 

Actie schoenmaatjes 
Onze school doet mee met de actie schoenmaatjes, 
een actie van Edukans. Er zijn 64 schoenendozen ingeleverd voor leeftijdsgenootjes in landen als 
Ghana, Albanië en Sri Lanka. Op vrijdag 30 november worden de dozen naar het inleverpunt in 
Heerenveen gebracht.  
 
 

Aanmelden van nieuwe leerlingen 
We zijn alweer begonnen met de formatie voor het volgende schooljaar. Daarom willen we graag 
zicht hebben op de instroom van (nieuwe) leerlingen. Wordt uw zoon of dochter dit of volgend 
schooljaar 4 jaar, dan horen wij dat graag. Wilt u ook kennissen en vrienden die kinderen hebben 
die binnenkort naar de basisschool mogen op de hoogte brengen? Ze zijn van harte welkom op 
onze school. 
 
 

Kerstkaartenactie 
Er zijn prachtige, door de leerlingen ontworpen, kerstkaarten binnengekomen. De kinderen 
verkopen de setjes à 6 euro binnen de familie- en kennissenkring. Hoe meer setjes er worden 
verkocht, hoe groter de opbrengst voor het nieuwe schoolplein. De kinderen hebben tot en met 12 
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Verjaardagen 
01-11: Doris Legters 
02-11: Jorrit Boonstra 
04-11: Jantiene Mollema 
12-11: Pietrik Rienstra 
13-11: Maud Veenstra 
17-11: Benthe Hiemstra 
17-11: Sanne Hiemstra 
22-11: Hedser Mous 
23-11: Marije Wiersma 
28-11: Sanne van der Wal 
02-12: juf Femke Leenstra 
02-12: David de Hoop 
03-12: Jorn Bakker 
05-12: Nicolline Lootsma 
07-12: Jesse Zijlstra 
08-12: Sanne Okkema 
08-12: Silvan Okkema 
09-12: Tim Kreeft 
12-12: Hester Wesselius 
22-12: Ypie de Boer 
22-12: Thomas de la Ferté 
26-12: Yannick Ybema 
28-12: Mike Gerlsma 



december de tijd om de kaarten te verkopen. Daarna kunnen ze de eventuele overige pakjes en 
het geld inleveren bij hun leerkracht.  
 
 

Kerstviering 
De exacte tijd van de kerstviering is nog niet bekend, de uitnodiging volgt zo snel mogelijk. 
 
 

Kerststukjes maken 
Maandag 17 en dinsdag 18 december worden er kerststukjes gemaakt. Wilt u uw kind een bakje, 
groen en eventuele versiering meegeven? Wij zorgen voor een stuk oase.  
 
 

Stichting kinderopvang Friesland 

Per 1 januari gaat de BSO De Earste Trimen van start!! In de bijlage leest u er ook over, maar 
hieronder nog een aanmeldtip. We wensen hen veel succes en hopen op een prettige 
samenwerking. 
 
 
Aanmelden voor BSO de Earste Trimen: 
 

 Ga naar www.kinderopvangfriesland.nl 

 Kies voor Buitenschoolse opvang 

 Kies daar in het menu links voor: inschrijven. 

 Vul hier op het inschrijfformulier uw gegevens in. 

 
Wanneer u flexibele opvang nodig hebt kunt u dit bij het inschrijfformulier aangeven in het vakje: ‘ruimte voor 
opmerkingen’. 
 

Aanmelden kan alleen op deze manier. Zodra uw aanmelding is verwerkt krijgt u een contract opgestuurd. 
Wanneer deze door u ondertekend weer is teruggestuurd naar Kinderopvang Friesland is de aanmelding rond. 

Voor vragen mag u ook mailen naar hoolsema@kinderopvangfriesland.nl 

 
 

Website / ouderportaal 
Sinds de zomervakantie is er een nieuwe website. We proberen deze zoveel mogelijk up to date 
te houden. Daarnaast starten we per 1 februari met een ouderportaal.  
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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 

december. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het team van De Earste Trimen, 

Doutzen van der Ende 
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