
 

 

 

 

 

 

 

 

Extra kleutergroep 

Zoals al eerder aangekondigd zijn we in de gelukkige omstandigheid om vanaf januari ( na de 

kerstvakantie) een derde kleutergroep te gaan starten. Gezien de geringe instroom in de eerste 

maanden is het niet wenselijk een extra instroomgroep (jongsten) te gaan maken. Er zijn dan op dat 

moment te weinig kinderen om een verantwoorde groep te vormen.  

De beste optie is dan om groep 2 samen in een groep te plaatsen. Juf Meggy zal deze groep tot aan de 

zomervakantie onder haar hoede nemen. Het voordeel is dat de verdeling van de leeftijden 

evenwichtiger is en dat deze kinderen in dezelfde samenstelling doorgaan naar groep 3. De 

groepsvorming heeft dan al in een vroeg stadium plaats gevonden. Daarnaast krijgen we dan 2 

groepen instroom/groep 1, dus eigenlijk een 0/1a (juf Anita/juf Anne-Marijn) en een 0/1b (meester 

Johan/juf Anita). De kinderen die daarna instromen kunnen dan over beide groepen verdeeld worden. 

Dit geeft ook meer rust.  

Vanwege de groei van het Kind Centrum zouden we dan in de problemen komen met de ruimte. 

Samen met het bestuur van Wolderwijs hebben we besloten om een unit achter de school te plaatsen. 

Deze aanvraag hebt u waarschijnlijk al in de krant gezien. Om het zo rustig en logisch mogelijk te 

houden schuift groep 2 door naar het lokaal van groep 4 en gaat groep 4 naar de nieuwe unit. De unit 

is volledig geïsoleerd en voldoet aan de normen van een klaslokaal, dus met berging, verwarming, 

toiletten, kapstokken, zonnewering en een aanrecht met warm water. De unit wordt in week 48 

geplaatst. Hierna moet alles nog aangesloten worden. 

Bovenstaande is nu mogelijk door de inzet van werkdrukgelden en door een financiële injectie van 

Wolderwijs. Dit is echter niet structureel! 

Schoolfruit 

Vanaf week 46, volgende week,  doen we weer mee met het schoolfruitproject. Dit betekent dat de 

leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag fruit van school krijgen. U hoeft deze dagen alleen maar 

drinken mee te geven voor de fruitpauze.   

Peuters en kleuters samen naar het bos. 

Morgen gaan de peuters samen met de kleuters naar het bos om samen naar de prachtige 

herfstkleuren te kijken en een speurtochtje te lopen. We eten ook samen een broodje in het bos, voor 

diegene die dat wil. Alles wordt volledig verzorgd. Natuurlijk wordt er ook lekker gespeeld. 

Meester Jeroen Wouter 

Een goed bericht is dat meester Jeroen vrij is van duizelingen en dat het herstel  zich voorzichtig heeft 

ingezet. Het zal echter nog wel een tijdje duren voor hij weer (volledig) inzetbaar is. De huidige 

vervanging is sowieso geregeld tot aan Kerst. We houden jullie op de hoogte. 

Bedankje 

Wie tijdens de Kinderboekenweek kinderboeken kocht bij boekhandel Bruna of boekhandel Riemer-

Barth kon de kassabon op school inleveren. Voor 20% van het bedrag van de kassabonnen mocht de 

school boeken uitzoeken! Daardoor zijn we een paar mooie hardcover boeken rijker. We willen u 

hiervoor hartelijk bedanken! We doen volgend jaar zeer zeker weer mee!  
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 Nationale Voorleesdagen 2016  

De Nationale Voorleesdagen zijn van woensdag 

27 januari t/m zaterdag 6 februari.  

We hebben er een geitje bij! geschreven door 

Marjet Huiberts en geïllustreerd door Iris Deppe, 

is verkozen tot Prentenboek van het Jaar 2016. 



 

 

 

Gezocht 

Op school zijn er jaarlijks terugkerende leesactiviteiten zoals: Kinderboekenweek en de nationale 

voorleesdagen. Het is moeilijk om als team elke keer maar weer origineel te zijn. Wij zijn daarom  op 

zoek naar enthousiaste ouders die het leuk vinden om mee te denken en/of ten uitvoer brengen van 

deze activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een opening of sluiting van de Kinderboekenweek, invulling 

van de voorleesdagen, het zoeken van voorlezers  om de leerlingen te enthousiasmeren. Misschien een 

tafel of hoek inrichten met thema boeken (zie onder), de Kinderboekenweek op een ludieke wijze 

onder de aandacht brengen, enz. Lijkt u dit leuk dan kunt u contact opnemen met juf Brigitte: 

brigitte.zwart@wolderwijs.nl 

 

 
 

 

Onderwijsstaking: 

Nederland heeft het gisteren kunnen ervaren dat de maat vol is voor het onderwijs. Er werd massaal 

gestaakt. Tienduizend stakers op de Dam, verkeersopstoppingen in Rotterdam en ook in Leeuwarden, 

Eindhoven, Den Haag, Utrecht en Oost-Nederland waren duizenden leraren, onderwijsondersteuners en 

schoolleiders op de been. Niemand in Nederland kon er omheen: het primair en voortgezet onderwijs 

legden hun werk neer. Veel stakende schoolleiders en leraren hebben plaats genomen op de publieke 

tribune van de Tweede Kamer en schoolleiders hebben een petitie aangeboden aan minister Slob. Hij 

gaf echter vlak voor het onderwijsdebat aan dat hij niet van plan is meer geld aan het onderwijs toe te 

zeggen. 

Eigenlijk vragen we al sinds 1990 extra investeringen (structureel) voor het onderwijs. Dit werd altijd 

genegeerd en nu zitten we echt met de brokken. Laten we hopen dat er straks geen griepgolf 

uitbreekt, want dan hebben we echt problemen. Om maar niet te spreken over de verwachte tekorten 

in onderwijsland. Over 5 jaar 4000 volledige banen, daarnaast een groeiend tekort aan directeuren en 

nog heeft het onderwijs geen ‘topPrioriteit’. Ik hoop van harte dat we jullie kinderen van kwalitatief 

goed onderwijs blijven kunnen voorzien in de nabije toekomst. Er moet echter wel dringend iets 

gebeuren. Wordt ongetwijfeld vervolgd! 
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Sloop ‘oude Dissel’ 

Het is eindelijke zover, de voormalige school de Dissel wordt afgebroken. Een stukje geschiedenis gaat 

verdwijnen. De ‘oude Dissel’ heeft jarenlang onderdak geboden aan kinderen uit Ruinerwold en 

verschillende onderwijsteams (meesters en juffen). We kijken daar met weemoed op terug en 

herinneren ons vooral de leuke dingen die we daar gedaan hebben. We hadden in elk geval voldoende 

leerkrachten voor het Ruinerwoldse onderwijs. Straks wonen op die plek misschien wel oud-leerlingen 

van de Dissel. Wonen op de plaats waar je ook naar de school bent gegaan. Zou toch wat zijn! Toch 

fijn dat er een nieuwe zinvolle bestemming aan wordt gegeven. 

         

 

KERSTMUSICAL voor het dorp en door kinderen en jongeren van het dorp 

Op kerstavond, 24 december, wordt de musical ‘Operatie Kerstpost’ opgevoerd  

tijdens de kinderkerstviering op Blijdenstein. 

 

Kinderen en jongeren worden van               e uitgenodigd hieraan mee te doen! 

We repeteren iedere zondag tussen 10 uur en elf uur in de Munnekeweer (Blijdenstein 3a) 

De eerste repetitie is op zondag 10 november 

Voor vragen of opgave: bel (0522481616) of mail (tetsje@hetnet.nl) naar Tetsje Zijlstra. 

TOT ZIENS OP BLIJDENSTEIN – Magreet, Tina en Tetsje.  

 

J. Scheper 

Massale opkomst in Leeuwarden. 
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