
Prachtig begin van nieuwe schooljaar! 
Na 6 vrije zonnige weken stonden de kinderen vol prettige 
spanning op het schoolplein voor een nieuw schooljaar. Het 
schoolteam vormde bij de ingang een erehaag aan beide 
zijden van de rode loper. Opgetogen gingen de leerlingen naar 
binnen al dan niet vergezeld door een ouder. Het was gelijk al 
een heerlijk sfeertje. En natuurlijk was het best wel even 
spannend: in een ander lokaal, een nieuwe juf of meester en 
soms ook met nieuwe klasgenootjes. Toen alle ouders weer 
huiswaarts gingen, was het eigenlijk alweer snel business as 
usual. Natuurlijk werd er eerst geproost op het nieuwe 
schooljaar en over de vakantie gesproken, want dat was 
n a t u u r l i j k w e l e v e n 
belangrijk. Vervolgens ging 
iedereen aan de slag met 

het schoolwerk. Niet gelijk in de hoogste versnelling, want na 
een break van 6 weken moeten de kinderen natuurlijk wel weer 
even wennen. De juffen en meesters trouwens ook, dus dat 
kwam goed uit. We hopen dat we weer een goed schooljaar 
tegemoet gaan en dat we de Corona buiten de schooldeuren 
kunnen houden. Wij hebben er weer zin in! 
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Maandag 
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* Groep 8 

schoolkamp 
Ameland.
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Ameland. 

* Groep 3/4 
schoolreis 

Duinen Zathe 
Appelscha.

13
  

Woensdag 
September 
* Groep 8 

schoolkamp 
Ameland.

14
  

Donderdag 
September 
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PonyparkCity 
Slagharen.
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Muziekmeester Jasper het hele schooljaar bij ons op school! 

Dankzij een subsidie van de provincie Fryslân kunnen wij op elke maandag muziekmeester 
Jasper bekostigen. Voorwaarde is dan wel dat hij ook Friese liedjes met de kinderen gaat 
zingen. Dat is goed voor het bevorderen van de Friese taal en cultuur en bovendien krijgen 

de kinderen les van professionele vakleerkracht muziek. 
Afgelopen maandag is Jasper bij ons begonnen en de 
eerste indruk van zowel de enthousiaste kinderen als 
leerkrachten is zeer positief! Als een een waar muzikaal 
handelsreiziger gaat Jasper van de ene naar de andere 
groep om daar een muziekles te geven! Hier gaan we 
dit schooljaar veel muziekplezier mee beleven!
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Juf Margo geeft bij ons de HVO-lessen in de groepen 5 t/m 7. 
Voorgaande jaren hadden onze kinderen alleen in groep 7 
Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). Dit jaar is het uitgebreid 
met groep 5 en 6. Wij zijn blij met deze ontwikkeling. HVO is een 
prima aanvulling op ons Burgerschapsonderwijs.

In groep 8 kr i jgen de k inderen GVO (Godsdienst ig 
Vormingsonderwijs) aangeboden. Bij zowel HVO als GVO worden 
de groepen gesplitst zodat er meer aandacht kan worden 
gegeven. 

HVO en GVO passen prima binnen het concept van openbaar 
onderwijs. 




Verkeerssituatie bij halen en brengen… 
Zoals bij elke school is het druk bij het halen en brengen 
van de kinderen. En we willen dat zoveel mogelijk op een 
goede en veilige manier doen. Ook willen wij de 
omwonenden niet tot overlast zijn. Vandaar het volgende. 
Blokkeer a.u.b. geen auto’s van buurtgenoten. Zij willen 
graag op elk moment kunnen aankomen of vertrekken. 
Ook raden wij aan om zoveel mogelijk op de fiets of lopend 
op school te komen. Is ook nog eens goed voor de 
stappenteller!

Gouden weken op de Van Maasdijkschool!  
In de eerste weken van het schooljaar leren de kinderen van de groep elkaar kennen na een zomervakantie, evenals de 
leerkrachten. Ook worden regels met elkaar afgesproken en hoe we met elkaar omgaan. Dan hebben we het bijvoorbeeld over 
normen en waarden. Er is een proces van groepsvorming gaande waar je het hele schooljaar profijt van hebt. Zodoende ontstaat 
er een prettig pedagogisch klimaat in de klas en door de hele school inclusief het schoolplein. Super belangrijk dus. Zo heeft 
groep 7 de kanjerafspraken al aan de deur hangen, zodat ze altijd zichtbaar zijn. Deze afspraken zijn met elkaar bedacht en dus 
ook gemakkelijker uit te voeren, want de leerlingen zijn zelf eigenaar van deze regels en afspraken.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23 september!

Ruud Werner volgt opleiding Schoolleider.  
Zoals jullie weten is Ruud leerkracht in groep 8 voor 3 dagen in de week en 2 dagen iCoach+ voor meerdere 
scholen van Ambion. Aangezien Ruud ambities heeft om in de toekomst schoolleider te worden is er, in 
overleg met het bestuur, voor gekozen dat hij gewoon 3 dagen in groep 8 blijft en zijn tijd als iCoach+ wat 
indikt. Dit zal wel betekenen dat hij af en toe iets minder goed bereikbaar is. Het is mooi dat hij deze 
opleiding volgt want er is naast een tekort aan leerkrachten, ook een groot tekort aan schoolleiders.
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