
“ Ut ‘e skoalle 11 ” 

 

 

 
Trefwoord 
Vrijheid (week 19 t/m 21)  
Inhoud: Over wat mensen klein houdt en de kracht van het 
verlangen naar vrijheid. 
Bijbel: Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2); Mozes’ 
roeping en de tien plagen (Exodus 3 t/m 11); De uittocht (Exodus 
12 t/m 15). 
De Bijbelverhalen in dit thema gaan over het joodse volk dat 
eindelijk weg is uit Egypte. Ze zijn geen slaven meer, ze zijn vrij. Ze 
mogen staan en gaan waar ze willen. 

Wij doen als school mee aan de 4 mei herdenking. Het monument 
bij de kerk is door school geadopteerd en we besteden aandacht aan de verhalen over de 
2e wereldoorlog en de plaatselijke verhalen. Zodat wij ons ook realiseren dat vrijheid niet 
iets is wat vanzelfsprekend is. Eén van de leerlingen van groep 8 leest bij de herdenking 
een zelf gemaakt gedicht voor. 
 

Hulp bij sporten 

We hebben onlangs weer het schoolvolleybal gehad (23 maart). Daarbij hebben we 
vooraf intensief geoefend, er moest 
het nodige georganiseerd worden en 
tijdens het toernooi hadden we weer 
geweldige begeleiding! Daardoor 
behaalden we weer prima prestaties. 
Vanzelfsprekend lukt dat niet zonder 
hulp. Hartelijk dank voor je hulp 
Hedwig Falkena, Bregtje Hofman en 

Karin Miedema! 

Ook bij het schoolvoetbal verliep 
alles uitstekend. Hoewel we deze 
keer niet kampioen werden, heeft 
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het team goed gepresteerd in Heeg. Daarvoor willen we Auke-Minne Hofman en Sjoerd 
Tighelaar (van Sanne en Julia) hartelijk bedanken!  
 
Kluszaterdag 20 mei (en 13 mei voorbereidingen) 

We zoeken vrijwilligers die ons op zaterdagochtend 20 mei een paar uur willen helpen. 
Binnen in school zijn een aantal klussen en buiten willen we de hekjes bij de oever 
rondom de nieuwe brug en achter het fietsenhok herstellen en versterken. En er komt 
een klimmuur met klimgrepen tegen de buitenmuur van groep 3/4. Vooraf zal de muur 
met een hogedrukspuit gereinigd moeten worden. Ons OR lid Klaas Koopmans die 
onderhoud in zijn portefeuille heeft zal dit regelen. Geweldig Klaas!  
Dan willen we op zaterdag 20 mei een deel van die muur schilderen. Vermoedelijk moet 
dit twee maal. Dan kunnen we mogelijk in juni al klimmen!! Maar dat “valt of staat” met 
uw hulp. We blijven in de klimsfeer;-)  
Wie kan/wil ons helpen om de klimmuur op zaterdag 20 mei te schilderen? (en 
enkele dagen later misschien nog een keer) Graag aanmelden op school en/of bij Klaas 
Koopmans.  
 
21e eeuwse vaardigheden 
Zoals we vorige keer al in onze nieuwsbrief schreven, gaan we gedurende de maand mei 
bezig met programmeren en werken met kleine robotjes die geprogrammeerd moeten 
worden.  
De robotisering in de maatschappij neemt steeds meer toe en we komen dus steeds 
meer in aanraking met programmeren en het gebruik van robotachtige instrumenten. 
Het is dus voor onze leerlingen belangrijk om hiermee om te leren gaan. 
Deze week hebben we een voorlichting/stoomcursus gekregen van Dina Eringa 
(Bibliotheken Mar en Fean) en Olga Jaasma, mem van Reinier en Brecht en vrijwilliger bij 
de afdeling programmeren van de bibliotheek.  
De komende weken zullen uw kinderen vast thuiskomen met enthousiaste verhalen over 
Beebots, Ozobots en programmeren.  
 
Oud papier 
Zaterdag 6 mei aanstaande wordt het oud papier weer opgehaald. U kunt het papier 
dan weer aan de weg zetten. En willen de ophalers zich melden? Bedankt! 
 
Duurzaamheid 
Groep 5/6 heeft een prachtige gastles gehad van 
gastdocent Joost de Boer. Met een duurzaamheidsquizz. 
De winnaar Marilynn ontvangt uit handen van Joost de 
Boer een aardig prijsje. Gefeliciteerd! 
 
Kledinginzameling 
Vandaag, donderdag 4 mei vindt de daadwerkelijke 
inzameling plaats. U hebt weer geweldig meegewerkt! 
Hartelijk dank. Daarom kunnen we ons plein ook zo fraai 
inrichten.  
 
Plein 
Klaas Koopmans heeft een klimplank geconstrueerd aan 
het speeltoestel bij de zandbak. Nu kunnen de jongste 
kinderen ook goed in het toestel klimmen. Bedankt Klaas! 
 
4 mei 
De van Haersma Buma School heeft het monument bij de kerk geadopteerd.  
Hieronder een deel van de tekst van het monument. 



'TA OANTINKEN OAN US DOARPSGENOATEN  
OMKOMMEN TROOH ÛNRJOCHT EN GEWELD  
EN FALLEN YN YNDONESIË. 
 
DAT WY DAT NEA FERJITTE.' 
Het is belangrijk om de slachtoffers van 2e Wereldoorlog blijvend te herdenken. Vrijheid 
is belangrijk, “Vrijheid geef je door!” (thema van de herdenking van 4 mei 2017) 
Hieronder de namen van de slachtoffers op het monument. 
 
Het oorlogsmonument in Hommerts (gemeente Súdwest-Fryslân) is een eerbetoon en herinnering aan acht 
dorpsgenoten die in de Tweede Wereldoorlog of tijdens de politionele acties in het voormalige Nederlands-Indië 
zijn omgekomen. 
De namen van de acht slachtoffers luiden: 
Arend W. Cnossen, Gerben D. Dijkstra, Emke F. de Jong, Frederik E. de Jong, Gerke Muller, Klaas G. 
Nieuwenhuis, Berend R. Nijholt en Willem G. Rienstra. 

 
Twee leerlingen hebben hun zelfgemaakt gedicht voorgelezen bij de herdenking op 4 
mei. 
Dodenherdenking 

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de oorlog. 

We herdenken ze om ze niet te vergeten. 

Ze kwamen op voor de vrijheid. 

Vrijheid is blijheid. 

Dat is wat we willen op de hele wereld. 

Door vrijheid kunnen we nu chillen.  

We hoeven niet meer bang te zijn voor Duitsers en geweren. 

Mariska 
 
Dodenherdenking 

Het is nu al 72 jaar geleden. 

Dat er heel veel mensen zijn overleden. 

De Duitsers vielen ons aan. 

Dus we gingen er tegenaan.  

Maar het lukte net niet. 

En dat gaf ons veel verdriet. 

De Duisters  hadden een concentratiekamp voor de joden. 

En in dat kamp vielen veel doden. 

Nu herdenken we iedereen die in de oorlog heeft geleden. 

En hopen dat niemand meer van angst zal beven. 

      Sietske en Jetske 

 

Try-out optreden 
Zondagmorgen 28 mei organiseert het muziekkorps een koffieconcert met optredens van 
jeugdige muzikanten uit Jutrijp-Hommerts en Heeg. 
Voor de BBMM-ers, uit beide dorpen, is er mogelijkheid voor een try-out optreden. Het 
concert begint om 11.30 uur. 
De leerlingen van de AMV van Jutrijp-Hommerts en jeugdkorps Trijeklank doen hier aan 
mee. Ook onze BBMM leerlingen zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven.  
Hoop dat school t.z.t. hier bekendheid aan gaat geven via de mail en/of in "ut de 

skoalle". 

Vriendelijke groeten, 
Tjitske Rienstra. 
Dat dogge wy graach Tjitske!! 

 

Fernieling? 
Der wienen al wèr twa rúten stikken….. En it skynt dat der in soad bern dy’t net (mear) 

op skoalle sitte jûns en yn de wykeinen op it plein binne. No is dat prima, mar der binne 

bern dy’t de boel ferniele of oer it dak rinne en sa. En dat is dochs tryst. Dèrom bliuwt 



ûndersteand stikje belangryk. Ik haw dat de leste kear ek yn de nijsbrief en op de sitte 

fan Jutryp-Hommerts pleatst. Jammergenôch hawwe we it dus noch net sa goed 

begrepen.  

 
Faaks boartsje bern entûsiast op ús plein. Dat fyne wy prima. Dèr is it plein ek foar bedoeld. Elkenien mei 

gebrûk meitsje fan ús plein. Ek bern dy’t net by ús op skoalle sitte.  

Soms boartsje we wat te wyld en tinke net mear oan de gefaren. Ik hie dat sels doe’t ik jong wie ek. Dat dogge 

je wolris wat wyld, en soms wat té wyld…… 

De lèste wykeinen hawwe bern (learlingen en ek bern dy’t op in oare skoalle sitte) by it goaien en smiten mei 

sân en stiennen rúten yngoaid. Der is in soad skea ûntstean. De bern hawwe it earlyk sein en it wienen 

ûngelokjes. Der is ek rommel makke op it plein. It liket der op, dat we wat stoer wêze wolle en net foar in oar 

ûnder dwaan wolle. Dochs tinke we dat it der té wyld oan ta giet, want foar dat der in raam stikken is……. Dat is 

fansels net de bedoeling…. 

Elkenien is wolkom, mar we freechje dan ek dat elkenien goed omgiet mei de spullen en alles wèr kreas oprêdt. 

It moat net sa wêze dat de plysje delkomme moat, of dat der grutte stekken om it plein pleatst wurde moatte. 

 

Elkenien is dus wolkom en mei gebrûk meitsje fan ús plein, mar we wolle wol graach dat dat op goeie wize 

gebeurd. Dus: net mei sân en stiennen goaie, net slepe mei spullen. En: rommel yn de ôffalbak. Ik hoop dat 

dát slagget. 

Ut namme fan team, OR en MR, 

Seerp Rypkema, dyrekteur van Haersma Buma Skoalle  

 
Plein 
Zoals hierbover reeds beschreven bij de klussen: er zal 
binnenkort een klimmuur gerealiseerd worden. 
Daarvoor willen we een deel van de muur van groep 
3/4  schilderen. Dus: graag een flink aantal vrijwilligers 
die ons willen helpen om de muur een mooi kleurtje te 
geven. Daarna kan een gespecialiseerd bedrijf de 
klimgrepen en rubbertegels plaatsen. Zo gebeurt er 
heel wat! 
 
 

 

 

 



Koningsdag 
We hebben prachtige Koningsspelen mogen beleven. Op onderstaande link vindt u meer  
foto’s van de Koningsspelen. 
https://myalbum.com/album/2O6wA

OHCM6Sd 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Op ‘e fyts of mei de auto,  
mei de bus of hoe dan ek, 
‘k Wit in hiele leuke skoalle, 
dus dat liket net sa gek. 
Lyts of grut, do bist der wolkom, 
earm of ryk, do kinst der bij. 
Der is altiid noch wol romte 
op it bankje njonken mij. 
 
Wa hat, wêr dan ek yn Fryslân, 
ea sa ’n bêste skoalle sjoen ? 
Eltsenien dy mei it witte, 
Van Haersma Buma kampioen. 
 

Kinst der lêze, kinst der skriuwe, 
hast der rekkenjen en taal. 
Soms dan binne wij hiel sachjes, 
soms ha wij in hoop kabaal. 
Kinst der sjonge, kinst der sporte, 
kinst der tekenje en sa. 
Wij binn’ grutsk dat, mei syn allen 
Wij sa ‘n fijne skoalle ha. 
 
Wa hat, wêr dan ek yn Fryslân, 
ea sa ’n bêste skoalle sjoen ? 
Eltsenien dy mei it witte, 
Van Haersma Buma kampio

Gymroosters 
dinsdag   
09.15 uur:       groep 5/6 
10.15 uur:       Groep 3/4 
11.15 uur:       groep 7/8 
donderdag 
09.15 uur:       groep 7/8 
10.15 uur:       groep 3/4 
11.15 uur:       groep 5/6 

CBS Us Untwyk: Van Haersma Buma 
tel. : 0515-442900 
fax : 0515-443507 
e-mail :   VHBS@palludara.nl  
website: www.vanhaersmabumaschool.nl  
 



  
  
De 1e  woensdagochtend na alle vakanties vindt een uitgebreide luizencontrôle 

plaats

 

 
CoderDojo Sneek 
Op de woensdagen 17 mei, 21 juni, 20 september, 18 oktober, 15 november en 20 
december altijd van 16:00 tot 17:30 uur is er CoderDojo in de Bibliotheek Sneek  in de 
Bibliotheek Sneek. Die middagen kun je aan de slag met OZO botjes en veel meer. 
 
Wat is CoderDojo? 

CoderDojo staat voor zélf programmeren, websites bouwen, apps ontwikkelen, games 
maken en meer. En is bedoeld voor alle toekomstige programmeurs van 7-14 jaar! Bij 
CoderDojo kun je alles leren over programmeren. Denk hierbij aan websites, games, 
apps, Lego WeDo 2.0 of zelfs robots! 
Naast digitale projecten kun je bij CoderDojo ook aan de slag met bijvoorbeeld Arduino 
om zelf apparaten te bouwen.  
CoderDojo wordt over de hele wereld gehouden. De Dojo’s worden opgezet en 
georganiseerd door vrijwilligers. CoderDojo legt veel nadruk op open source en gratis 
software en heeft wereldwijd een breed netwerk aan vrijwilligers. CoderDojo heeft slecht 
één regel: "Boven Alles: Wees Cool!", pesten, liegen en mensen hun tijd verdoen is niet 
cool. 
 
Aanmelden 

Wil je deelnemen, meldt je dan van tevoren aan via de website 
https://bibliothekenmarenfean.nl/agenda/coderdojo-in-sneek.html 
 
 

 
Bso de Ule  
Belangstelling voor opvang? Vraag vrijblijvend naar informatie en 
kijk op www.de-ule.nl. 
 

 
 

MR 

Marijke Taekema (voorzitter, OMR) 

Olga van Dijk (OMR) 

Petra IJpma (PMR) 

Corry Hoogeveen (PMR) 

OR 

Sander van Vugt (voorzitter) 

Klaas Koopmans (onderhoud) 

Peter van der Meer (penningmeester) 

Hanneke Tichelaar (secretaresse) 

Hilde Wouters (OR lid en lid pleincommissie) 


