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Voor u ligt de nieuwsbrief van oktober-december 2021. Wij wensen u veel leesplezier!

AGENDA
datum
26 oktober
1-5 november
1-15 november
3 november
10 november
17 november
Week 47-48
Week 47
3 december
8-18 december
23 december
24 december

activiteit
Jaarvergadering/informatieavond
Week van de mediawijsheid
Invullen tevredenheidsenquete door ouders
Nationaal schoolontbijt
Wetenschapsdag (groep 7-8)
Makkumer voorleeswedstrijd (groep 7-8)
Facultatieve oudergesprekken (spreekuur)
Mearke in Winsum voor de groepen 5-8
Sinterklaasfeest
boomplantdag
Kerstfeest
Begin kerstvakantie

Noteer deze data alvast in uw agenda!

VOORSTELLEN NIEUWE COLLEGA’S
Hallo ouders/verzorgers,
de meesten hebben mij al zien wandelen door de gangen van de Populier of al kennis gemaakt
doormiddel van een kort gesprekje. Toch zal ik mij nog even kort voorstellen.
Mijn naam is Suzan Verspoor. Ik woon met mijn dochter van 6 jaar en onze poes Sefa in Bolsward. In mijn
vrije tijd mag ik graag iets creatiefs doen,
gezellige uitjes met familie/vrienden, lezen en af en toe netflixen. Na de zomer ben ik gestart met werken
op de Populier. Dit doe ik met heel veel plezier. Op de dinsdags, donderdags
en vrijdags kun je mij vinden in groep 5/6. Samen met jullie hoop ik er een fantastisch jaar van te maken.
Groet Juf Suzan
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Mijn naam is Inge van Ellen.
Ik ben dit schooljaar begonnen met werken op de Populier.
Ik zal vooral werken in groep 7/8 en groep 3/4 Ik werkte al een aantal jaren als onderwijsassistent en ben
nu begonnen aan de PABO. Ik ben 37 jaar en woon samen met mijn dochter van 11 in Koudum.
Ik vind het erg leuk op de Populier en voel me heel welkom.
Mijn hobby's zijn : kamperen, lezen, koken, aquarellen, tuinieren en gelukkig ook van studeren want dat
zal ik de komende tijd veel gaan doen.
Ik verwacht een mooi schooljaar tegemoet te gaan, samen met de kinderen en collega's.
Groetjes Inge
Hallo!
Mijn naam is Colin Baarda en ik ben de nieuwe stagiair op de Populier. Ik loop stage bij groep 5 en 6. Ik
ben 18 jaar, woon in Witmarsum en erg sportief. Ik hou van voetballen en kaatsen. Ik zit nu in het tweede
jaar van de Pabo en hoop weer veel te kunnen gaan leren dit jaar. Ik zal aanwezig zijn op dinsdagen en
vrijdagen.

LEERLINGENARENA
De eerste vergadering met de leerlingenraad heeft plaatsgevonden en mooie onderwerpen zijn
besproken met de kinderen. Het ging vooral om de inspraak van de kinderen in school en waar de
kinderen tevreden en minder tevreden over zijn.

PARRO
We zijn blij dat alle ouders nu Parro hebben en dat we regelmatig alle nieuwtjes via deze app aan u
kunnen doorgeven. Zo bent u snel op de hoogte van wat er in de groepen aan activiteiten plaatsvindt. We
krijgen wel eens de vraag of wij het op prijs stellen dat de berichtjes een like krijgen. Ja, dat vinden wij
heel fijn om te zien. Zo weten wij dat ook u deze berichtjes op prijs stelt.

TEVREDENHEIDSENQUETE
Eén keer per twee jaar houden wij een tevredenheidsonderzoek onder onze ouders.
We hebben met elkaar besloten dat we dit jaar de tevredenheid gaan monitoren met Vensters
én dat we in dialoog gaan met de ouders.
U kunt deze enquête binnenkort verwachten via de mail.

Lieuwkemastraat 67, 8754 BL Makkum, 0515 – 232070
www.obspopulier.nl – populier@gearhing.net

Nieuwsbrief
okt nov dec 2021 nummer 2

Nog even een kleine uitdaging. We willen graag veel respons.
Mocht het ons als school lukken om >70% respons te krijgen op de vragenlijsten voor de ouders, dan
krijgen we als school een pleinpakket. Voor de 3 scholen met de hoogste respons is er een eervolle
vermelding én een pleinpakket de luxe!

NATIONAAL SCHOOLONTBIJT
Op woensdag 3 november doen wij mee met het nationaal schoolontbijt. De kinderen schuiven deze
morgen aan tafel voor een gezond ontbijt. Deze dag mogen de kinderen dus voor een keer zonder ontbijt
naar school. We vragen u wel om voor de kleine pauze wat drinken en fruit mee te geven. In de bijlage
vindt u meer informatie over het nationaal schoolontbijt.

WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID
De Week van de Mediawijsheid (5 t/m 12 november 2021) staat dit jaar in het teken van: Samen Sociaal
Online. We staan stil bij wat we écht belangrijk vinden in de online wereld. We maken ruimte om
hierover met elkaar in gesprek te gaan. En om jezelf of een ander mediawijzer te maken – en daarmee
weerbaarder en digitaal vaardiger.

WETENSCHAPSDAG 10 november
Tijdens de Grote Wetenschapsdag gaan basisscholen in heel Nederland aan de slag met wetenschap en
technologie in de klas. De dag vindt één keer per jaar plaats op een woensdagochtend in de herfst, in de
klas zelf, uitgevoerd door de leerkracht.
Met de Grote Wetenschapsdag willen ze basisschoolleerkrachten inspireren om wetenschap in de klas te
brengen via onderzoekend leren. Ieder jaar komt er een ander wetenschappelijk thema aan bod, die je
gemakkelijk in de klas kan behandelen via onderzoekend lesmateriaal. Zo laat je de groep (verder) kennis
maken met wetenschap en technologie.
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VOORLEESWEDSTRIJD MAKKUM
Dit schooljaar wordt er weer een Makkumer voorleeswedstrijd georganiseerd door de plaatselijke bieb.
Drie kinderen uit groep 7-8 zullen ons op 17 november vertegenwoordigen. Alvast heel veel plezier en
succes gewenst.

UITNODIGING SPREEKUUR
In week 47 en 48 kunt u zich inschrijven via de Parro-app voor een gesprek over de ontwikkeling van uw
kind. Dit zijn facultatieve gesprekken. U kunt zelf inschrijven of de leerkracht nodigt u uit.

MEARKE WINSUM 22-26 november
In deze week worden wij weer uitgenodigd om te komen kijken naar een sprookje in het fries, it mearke,
in Winsum. We vragen via de parro-app ouders die willen rijden.

SINTERKLAAS EN KERST
Over deze twee feesten wordt u over een poosje nog nader geïnformeerd.

SINTERKLAAS SPEELGOEDACTIE
De sinterklaasspeelgoedactie wordt georganiseerd in samenwerking met de voedselbank van Bolsward.
De actie houdt in dat u goed en compleet (tweedehands) speelgoed kunt inleveren.
Het speelgoed is bestemd voor kinderen t/m 12 jaar, waarvan de ouders afhankelijk zijn van de
voedselbank, zodat ook deze kinderen een fijne herinnering aan 5 december kunnen hebben.
De speelgoedinzameling in Makkum is op zaterdag 13 november van 9-11 uur bij de peuterspeelzaal,
Lieuwkemastraat 65.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harmke Adema, 0647157579.
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BOOMPLANTDAG
Tijdens de kinderconferentie 2021 hebben de kinderen aan burgemeester Jannewietske de Vries
gevraagd of er meer bomen in de gemeente gepland kunnen worden. Gemeente Súdwest-Fryslân bestaat
10 jaar en dat is hét moment om die belofte na te komen. Daarom organiseren ze een boomplant 10daagse van 8 tot 18 december 2021. In de 10 dagen daarna willen ze bij elke school in de gemeente een
boom planten. Dat kan op het schoolplein of in de omgeving van de school. Tijdens de boomplant 10daagse delen ze ook lesmateriaal uit over groen én houden ze een prijsvraag waar een hele gave groene
prijs mee te winnen valt.

Met vriendelijke groet,
Team OBS De Populier
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