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Even voorstellen
Sinds 28 februari ben ik werkzaam op de “Dûbelspan” te Boazum.
Eind jaren 80 ben ik als kleuterleidster begonnen en heb veel ondervinding in de
onderbouw, middenbouw en bovenbouw op verschillende basisscholen.
Ik ben getrouwd met Wigle Sinnema. We hebben drie kinderen Nanne Dirk (1995),
Froukje (1998) en Marieke (2001).De jongste woont nog huis, de middelste in Zwolle en
de oudste in Utrecht. Wij zijn een volleybal gezin en houden ook erg van schaatsen en
kaatsen.
Tot 2018 woonden we op een boerderij in Arum en runden daar een akkerbouw bedrijf.
In 2019 zijn we naar Sneek verhuisd. Ondertussen heb ik een opleiding tot kindercoach
gevolg en met een goed resultaat afgerond.
Ik heb nu mijn eigen praktijk: “fris-kindercoaching” Kinderen die een lastige periode
doormaken wil ik graag helpen en ondersteunen waar nodig is. Je kunt mijn website
bekijken op www.fris-kindercoaching.nl
Om meer tijd vrij te maken voor mijn bedrijf ben ik van vaste medewerker op één school
naar invalkracht op verschillende scholen gegaan. Op deze manier werk in Hindeloopen
en ben ik nu in Boazum vaste invalkracht op vrijdag in groep 5 en het bevalt me prima.
Vriendelijke groeten en oant sjen,
Janke Hiemstra
Open dag woensdag 18 maart
Op woensdag 18 maart staat onze open dag op de planning. Iedereen is hierbij natuurlijk
van harte welkom om van 8.30u tot 12.00u een kijkje te nemen binnen onze school. Dus
schroom niet en kom gezellig langs!
Sportieve ouders/enthousiastelingen voor de Koningsspelen gezocht!
Op vrijdag 24 april zullen de Koningsspelen weer plaatsvinden. De kinderen van groep 3
t/m 8 mogen dit jaar naar Wiuwert toe. We zijn druk met de organisatie aan de slag en
zoeken mensen die een sportclinic willen geven. Denk hierbij aan korfbal, kaatsen,
voetbal, volleyball enz. Het gaat om de ochtend en wij vragen u of u drie keer een clinic
wilt geven van 45 minuten.
Lijkt u dit wat? Geef u dan zo snel mogelijk op via: anneke.feenstra@gearhing.net
We hopen op veel reacties en verschillende soorten sporten.
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Schoolreisjes.
Het duurt nog even maar de leerkrachten zijn al druk bezig met de voorbereidingen van
de schoolreisjes. Een leuke dag waar veel kinderen naar uitkijken. De kinderen van groep
1 en 2 gaan op vrijdag 5 juni op schoolreisje. De kinderen van groep 3 tot en met 8 gaan
op vrijdag 12 juni op schoolreisje, net als vorig jaar gaan we samen met de kinderen van
de scholen uit Wiuwert en (groep 1-5)Easterwierrum. Meer informatie volgt natuurlijk
nog, maar u kunt deze data vast in uw agenda schrijven.
Voor het schoolreisje van groep 1-2 zijn we nog op zoek naar 1 rijder/begeleider. Opgave
hiervoor kan bij juf Gea.
Rapporten
Foar de foarjiersfakansje hawwe de rapport petearen plak fûn. Fansels wolle jim graach it
rapport efkes rêstich trochlêze en it faaks oan famylje sjen litte.
De rapporten wurde altyd op skoalle bewarre dus soene jo der oan tinke wolle, dat it
meikoarten wer meinommen wurdt nei skoalle ?
Ali Baba en de 40 rovers…
Zoals de titel zegt zou je denken dat het podium volstond met rovers… maar dit was niet
het geval!
Afgelopen dinsdag 3 maart zijn we met de groepen 4 t/m 8 in het kader van Cultuur naar
de voorstelling ‘Ali Baba en de 40 rovers’ geweest. Deze voorstelling van ‘Ali Baba en de
40 rovers’ is een moderne versie van het oeroude verhaal uit de Sprookjes van 1001
Nacht. Het werd opgevoerd door ‘verhalen verteller’ Peter Faber en muzikaal omlijst
door violiste Esther Damsma – In ’t Groen.
De Ali Baba voorstelling speelde zich niet vroeger af zoals in het origineel, maar in het nu.
Zo waren er bv. geen 40 rovers op 40 paarden, maar 40 mannen op 40 motors. Zo was Ali
Baba geen houthakker, maar straatveger. De schat lag niet in een grot, maar in een
elektriciteitskast op het industrieterrein. De broer van Ali Baba had geen slavin maar een
huishoudster en zo waren er nog een aantal verschillen. Het was een voorstelling die ging
over goed en kwaad, over trouw en verraad, over hebzucht, list en bedrog. Dit zijn
thema’s die lang geleden al speelden en nu nog altijd aan de orde van de dag zijn. Maar
je zag, in welke tijd we ook zitten; Het goede zal overwinnen. Het was een unieke
voorstelling, met prachtig vioolspel.
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Vakanties en studiedagen 2019-2020
Pasen: do 9 april t/m ma 13 april
Koningsdag: ma 27 april
Meivakantie: ma 27 april t/m vr 1 mei
Bevrijdingsdag: di 5 mei
Hemelvaart: do 21 mei en vrijdag 22 mei
Pinksteren: ma 1 juni en di 2 juni (studiedag)
Zomervakantie: ma 6 juli t/m vr 14 augustus
Studiedagen (leerlingen vrij):
Donderdag 9 april (voor Pasen)
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren
Kalender
Za 14 maart
Woe 18 maart
Woe 18 maart
Do 19 maart
Do 19 maart

Di 31 maart
Week 13
Do 6 april t/m ma 13 april
Di 14 april t/m16 april
Vr 24 april
Ma 27 april t/m vr 1 mei
Di 7 april
Woe 8 april
Do 9 april
15 april
20-21 april
Ma 27 april t/m vr 1 mei

Oud papier
Open dag, wees welkom
Himmeldei 12.30u
Voorstelling cultuur gr 1-3 Sneek ( 9.30u
vertrek-11.15u terug bij school)
pannenkoekenochtend
Groep 5-8 klassenlunch (project: ik eet het
beter) en les “over de tong”
Theoretisch verkeersexamen groep 7-8
Gastspreker “bank voor de klas” gr 5-8
Paasweekend
Juf Nelie afwezig
Koningsspelen
Mei vakantie
Buitenlesdag
Paaseieren zoeken
Studiedag team (leerlingen vrij)
Eindtoets
Juf Irma en juf Inge afwezig i.v.m. cursus
Meivakantie
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