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Jubileum juf Herma
Op donderdag 28 november 2019 is juf Herma
Verwey 25 jaar werkzaam in het onderwijs. Dat is
voor elke onderwijsgevende een mijlpaal en we
feliciteren de juf daar hartelijk mee.
De juf is gestart in een periode waarin het niet
eenvoudig was om een baan in het onderwijs te
vinden. Hierdoor heeft ze de eerste jaren van haar
loopbaan op diverse scholen in de regio gewerkt. In 1995 kwam ze
voor het eerst bij de Eben-Haëzerschool in beeld en in 1997
resulteerde dat in een vaste benoeming aan de school en dat is tot op
heden zo. Daarmee is ze dus inmiddels ook meer dan 23 jaar juf in
Ottoland.
Juf Herma is in de loop der jaren breed inzetbaar gebleken. Ze heeft
zowel de kleuters als groep 7/8 onder haar hoede gehad. Maar de
meeste schooljaren was ze verantwoordelijk voor groep 4/5. Dit jaar
is ze doorgeschoven naar groep 5/6 en doet ze ook nog een dag groep
8.
We kennen juf Herma als een op kinderen betrokken juf, die zich met
al haar energie inzet voor het welzijn en welbevinden van de
leerlingen die aan haar zorgen zijn toevertrouwd. We hopen dat ze de
gezondheid ontvangt om haar werk de komende jaren met
enthousiasme te kunnen voortzetten.
Op verzoek van de juf zullen we op bescheiden wijze aandacht
besteden aan dit jubileum. Intern worden momenteel nog plannen
uitgewerkt.

Overblijven

Dit schooljaar lopen we tegen enkele knelpunten op bij het overblijven:
-

Het wordt steeds lastiger om vrijwilligers te vinden die zich enkele keren per maand
beschikbaar stellen om de overblijvende leerlingen te begeleiden.
Een toenemend aantal incidentele overblijvers zorgt ervoor dat de groepen groter
worden en dat er meer vrijwilligers nodig zijn.

Deze ontwikkelingen baren ons zorgen en we vragen ons af of het overblijven op langere
termijn nog wel door vrijwilligers verzorgd kan worden.
Daarom denken we na over maatregelen op korte termijn:
-

De prijs voor incidenteel overblijven wordt fors verhoogd.
De overblijfkaarten worden dan dus aanzienlijk duurder.
Van ouders die via een abonnement gebruik maken van overblijven wordt verwacht dat
ze hun steentje bijdragen aan de begeleiding als vrijwilliger.

Voor reacties kunt u contact opnemen met onze coördinator Maike van de List,
e-mailadres: tsoottoland@gmail.com

 Leerlingenraad
De nieuwe leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen uit groep 7/8. Alle leerlingen uit die groep
hebben een sollicitatiebrief mogen schrijven en op basis van deze brieven is de nieuwe raad
samengesteld. Vanaf oktober zal de leerlingenraad elke maand vergaderen met de directeur
over zaken die kinderen belangrijk vinden. Ook zal er jaarlijks een budget van ca. € 300,-beschikbaar worden gesteld om te besteden.
De volgende leerlingen maken schooljaar 2019-2020 deel uit van de raad:
Groep 7: Timo van Dam en Mirthe Houweling
Groep 8: Maud van der Ham, Esra IJzerman, Maud de Ruijter en Fanny Stuy

 Dankdagviering
Op woensdagmorgen 6 november is er een dankdagviering in de hal van de school. We
beginnen om ca. 8.35 uur. De leiding is in handen van juf Germa en juf Dinella. Het bijbelverhaal en het dankgebed worden verzorgd door dominee Mirjam Kollenstaart.
Alle ouders en belangstellenden zijn tijdens deze viering hartelijk welkom!

 VO Scholenmarkt
Op maandagavond 11 november wordt weer een scholenmarkt gehouden in De Spil in
Bleskensgraaf. Deze scholenmarkt is bestemd voor de leerlingen van groep 7 en 8. Alle VO uit
de regio zullen presentaties verzorgen en promotie maken voor hun scholen. Bij deze nieuwsbrief is een brief over dit onderwerp gevoegd.

 Interne vertrouwenspersoon
Onze school heeft sinds vorig schooljaar een interne vertrouwenspersoon. Iemand die naar je
luistert als je het moeilijk hebt en iemand bij wie je terecht kunt als er problemen zijn. De rol
van vertrouwenspersoon voor onze leerlingen wordt ingevuld door juf Eveline Wagenaar.

 Workshop Dans
Na de herfstvakantie is via GIGA Molenlanden een workshop Dans gestart voor de groepen 3
t/m 5. Het doel van de lessen van één uur is om kinderen enthousiast te maken om te dansen
en om ze de passie van de dans te laten ervaren. Genieten van bewegen, waardoor ze
ongemerkt een goede conditie en houding krijgen. De workshop wordt op woensdagmiddag
van 12.30-13.30 uur verzorgd door Carmen de Haan.
Data: 30 oktober – 6 november – 13 november – 20 november

 Dankbrief Tear
“Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw gift van € 200,-- voor Tear Algemeen. Heel hartelijk
dank hiervoor! Uw gift voor het werk van Tear heeft een groot effect in de levens van mensen.
Met uw bijdrage ondersteunt Tear kerken in ontwikkelingslanden in Afrika, Latijns-Amerika en
Azië om in hun eigen dorp of stad initiatieven te ontplooien tegen armoede. Samen kunnen we
op een duurzame manier wereldwijd mensenlevens veranderen.”

 Flyer Opvoedadvies
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een flyer over gratis opvoedadvies. Nelleke de Vries is
opvoedadviseur schrijft hierover het volgende: “Als pedagoog werk ik ruim 10 jaar als

opvoedadviseur, als onderdeel van de jeugdgezondheidszorg van Rivas. In al die jaren heb ik
met vele ouders meegedacht over lastige opvoedsituaties en/of zorgen die zij hadden met/over
hun kinderen. Het is mijn ervaring dat deze kortdurende vorm van opvoedondersteuning veel
ouders net even dat steuntje in de rug geeft, dat ze op dat moment zo hard nodig hebben.
Vaak hebben ouders na een aantal gesprekken weer voldoende zelfvertrouwen en ideeën
gekregen om met het gedrag om te gaan. Daarom is het mijn wens dat iedere ouder in
Molenlanden op de hoogte is van de mogelijkheid om advies te vragen over het opvoeden en
opgroeien van hun kind(eren). De informatieflyer, die is bijgevoegd is een manier om die wens
uit te laten komen.”

