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SAMEN GROEIEN EN
BLOEIEN
Beste ouder(s)/verzorger(s) van ’t Hazzeleger,
Na een zonnige zomervakantie gaan we maandag starten met het nieuwe schooljaar! Afgelopen week zijn
alle collega’s al druk aan het werk geweest om een mooie start van het schooljaar voor te bereiden. En
vandaag hebben we een goede startvergadering gehad. We hebben gekeken naar de speerpunten voor het
komende jaar, de Gouden Weken en een andere manier van instructie geven. Binnenkort vertellen we hier
graag meer over.
Naast veel bekende gezichten hebben we dit schooljaar ook nieuwe collega’s: Bertien in groep 1/2, Jenneke
in groep 6 en Esther gaat, na een periode van invallen op ’t Hazzeleger, aan de slag in groep 7. Tineke
Steegstra gaat de komende tijd de taken als IB-er op zich nemen, de vacature wordt volgende week
uitgezet.

Samen groeien en bloeien
Het thema voor de schooljaar is ‘Samen groeien en bloeien’. Iedereen
groeit en dit doen we op verschillende manieren. De kinderen groeien in
lengte, kennis en (sociale) vaardigheden.
Wij als leerkrachten begeleiden de kinderen hierbij.
Ook leerkrachten groeien, in het contact met de kinderen, (de manier van)
kennis overbrengen en vaardigheden. Komend schooljaar staan er weer
mooie speerpunten op de agenda waar we als team, samen met de
kinderen, aan gaan werken.
Naast het groeien is er dan natuurlijk ook bloeien, met elkaar genieten van
hetgeen waar we in zijn gegroeid!

Gouden Weken
We beginnen het schooljaar, net als voorgaande jaren, met de Gouden Weken. In deze weken staan
kennismaken en samen werken aan een fijne sfeer in de klas centraal. Dit doen we met mooie activiteiten
die door de leerkrachten én de kinderen worden gekozen. En natuurlijk staan de Daltonkernwaarden hierin
centraal.
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In de tweede week doen wij mee aan de ‘Fryske wike Kyk’. In deze week staat de Friese taal centraal en
worden er allemaal leuke activiteiten georganiseerd:
Groep 1/2
Groep 2/3
Groep 3/4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Wurk winkel – interactief theater
Wurk winkel – interactief theater
Frysk boatsje – knutselen met kunstenaar ByJustine
Boerenknotshockey, voetgolf en kalfjes knuffelen
Sipke de Boer – lied met de klas maken
Sipke de Boer – lied met de klas maken
Fierljeppen
Fierljeppen

Gesprekken
In de Gouden Weken worden alle kinderen, samen met de ouder(s)/verzorger(s), uitgenodigd voor het
startgesprek. We maken (opnieuw) kennis met elkaar en verwachtingen worden besproken. Tijdens dit
gesprek wordt een afspraak gemaakt voor het volgende gesprek. Op deze manier vindt er een spreiding
door het gehele jaar plaats. Hierdoor kan het voorkomen dat er rondom de portfolio’s geen behoefte aan
een gesprek is, omdat er kort daarvoor al een gesprek heeft plaats gevonden.
Het tijdsbestek tussen de gesprekken hangt af van de behoefte van zowel het kind, de ouder(s)/verzorger(s)
en de leerkracht. Deze nieuwe manier van de gesprekscyclus zorgt ervoor dat de gesprekken naar behoefte
worden ingepland.

Inloop
Elke dag gaat de deur van school om 8:20 uur open. De kinderen van groep 1-3 komen door de ingang op
het onderbouwplein en de kinderen van groep 4-8 komen door de hoofdingang.
Op maandag, woensdag en vrijdag van 8:20-8:30 uur is er inloop voor de ouders van de kinderen van groep
1-4.
Op woensdag zijn alle ouders welkom in school.

Jaarkalender ǀ Informatiegids
In de laatste week van het afgelopen schooljaar hebben jullie de KyK kalender van ’t
Hazzelger ontvangen. Hierin staat veel informatie en praktische zaken.
Voor de lopende zaken gebruiken we Parro.

Gymnastiek
De gymlessen starten volgende week. Willen jullie er samen met de kinderen voor zorgen dat de gymkleren
en schoenen op de gymdagen aanwezig zijn? Dan kunnen alle kinderen meedoen.

Luizencontole
In de tweede week na de zomervakantie vindt de luizencontrole plaats. Graag dit weekend alvast de haren
van de kinderen controleren, zodat we het schooljaar hopelijk luisvrij kunnen beginnen.
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Informatieavond
Op dinsdag 13 september zijn alle ouders welkom op de informatieavond. Tijdens deze avond zijn alle
leerkrachten aanwezig. Zij zullen informatie geven over de werkwijze in hun groep. In elke groep wordt
twee keer dezelfde informatie gegeven, hierdoor is het mogelijk om informatie te krijgen over twee
verschillende groepen.
Ronde 1
Ronde 2

20:00 uur – 20:30 uur
20:30 uur – 21:00 uur

Focus
Vorig jaar hebben alle groepen creatieve lessen gehad van een vakdocent van It Toanhûs. Tijdens de
evaluatie is besloten om de lessen voor komend schooljaar weer in te plannen. De groepen krijgen nu les
over een ander gebied, op deze manier maken de kinderen tijdens hun schoolbaan kennis met alle
leerlijnen van de verschillende vakken. Het komende halfjaar zal groep 3 werken aan muziek, groep 4 aan
dans, groep 5 aan theater en groep 6 aan beeldende kunst. De ene week geeft een vakdocent les en in de
andere week de eigen leerkracht.
Groep 7 en 8 starten na de kerstvakantie. Alle projecten worden op een leuke manier afgesloten. Hierover
komt t.z.t. informatie over op Parro.

Even voorstellen
Vanuit een zonnig Spanje stel ik mij graag even aan jullie voor… Ik ben Bertien
Posthuma, ik ben 46 jaar en woon samen met mijn man, 3 dochters van 17, 14 en 11
jaar, een hond en 2 katten op een prachtig plekje aan de rand van het bos in St. Nyk. In
mijn vrije tijd mag ik graag lezen, koken, wandelen met de hond en houd ik erg van
gezelligheid en leuke dingen doen met mijn gezin en met vrienden. Als het mooi weer is
gaan we er graag op uit met onze sloep, we genieten dan met volle teugen op en van de
Friese wateren. De afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest in de kinderopvang als
peuterjuf en heb ik 2 jaar lang van één van mijn hobbby’s mijn werk mogen maken als
kok in een zorginstelling. Echter, bloed kruipt waar het niet gaan kan, vorig jaar heb ik
dan ook de keuze gemaakt om weer terug te gaan naar het basisonderwijs. Een keuze
waar ik geen moment spijt van heb gehad. Ik heb er ontzettend veel zin in om samen met Sytske aan de
slag te gaan in groep 1/2 op ’t Hazzeleger en hoop er samen met de kinderen, ouders en collega’s een hele
fijne tijd van te gaan maken.
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Mijn naam is Jenneke van den Bogert en ik ben 42 jaar oud. Hoewel geboren en
getogen in het zuiden van het land, woon ik nu alweer 20 jaar in Friesland.
Samen met Harm en onze drie kinderen, Rommy, Jelte en Nynke woon ik in
Gaastmeer.
In mijn vrije tijd mag ik graag gezellige dingen doen met familie of vrienden,
lezen of puzzelen. Ook buiten sporten (het mag geen bootcamp heten ;)) en
wandelen vind ik leuk. Door het volleyballen kwam ik al geregeld in Balk, maar
vanaf dit jaar speel ik geen competitie meer.
Mijn Friese onderwijscarriere in Lemmer voor de klas gestart, daarna op het
servicebureau aan het werk gegaan. Maar het lesgeven bleef ‘kriebelen’, daarom vind ik het erg leuk om op
’t Hazzeleger het leerkrachtvak weer op te mogen pakken.

TOT MAANDAG 29 AUGUSTUS!
Wij zorgen voor een mooie ontvangst bij de hoofdingang voor alle ouders en
kinderen!
Team ’t Hazzeleger

