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Beste ouders/verzorgers,  

Allereerst wens ik jullie een prachtig, gezond en gelukkig 2018 toe. Het jaar is geweldig 

begonnen, want op 1 januari om 11.46 uur is geboren Friso Sibo Steenstra, zoon van 

Sanne en Taco Steenstra en broertje van Mette.  

Van harte gefeliciteerd,! We wensen Sanne, Taco en Mette veel geluk en gezondheid 

samen! 

Het adres van de fam. Steenstra:  

Spinnekop 15  

8608 VT Sneek 

 

2018 

Vraag je niet af wat 2018 je zal brengen, maar vraag je af wat jij eraan kunt bijdragen. 

365 x een topdag! Dat is wat ik u wens! Je krijgt er één als je het niet verwacht. 

Wat hebben we soms veel verwachtingen. Van ons werk verwachten we uitdagingen en 

waardering. Van onze partner liefde, humor, aandacht en geborgenheid. 

Van vrienden eigenlijk hetzelfde, hoogstens een gradatie minder dan van onze partner. 

Van familie onvoorwaardelijke acceptatie en liefde. Van kinderen liefde, vreugde en 

misschien wel dankbaarheid. Van dieren knuffels en aanhankelijkheid. 

Maar als je de dag (of het jaar) nou eens begint zónder verwachtingen en jezelf 

voorneemt: ‘ik maak er een leuke dag van en ik zie wel hoe het loopt’ in plaats van : 

• Brrr… moet ik met die vervelende opdrachtgever om de tafel. 

• Niemand houdt van mij. 

• Zelfs de hond negeert mij. 

• Ik moet altijd bellen naar hem/haar….. Waarom belt zij mij eigenlijk nooit? 

• Ahhh… het regent weer. 

Als je zo denkt, wordt het vast ook niks, teleurstelling, wantrouwen, “Calimero-effecten” 

Als je de dag open, met verbazing en nieuwsgierigheid tegemoet gaat, wordt het 

misschien wel die topdag! 

Iedere dag weer, 365 x. 

Ik wens u allen, namens alle medewerkers van de VHBS, een topjaar 2018 met 365 x 

een TOP dag!! 

 

Juf Jeanet 

Martzen Pennekamp vertelde in de vorige nieuwsbrief al, dat zij na de kerstvakantie naar 

de school in Folsgare zou gaan. Veel geluk en gezondheid Martzen!! 

We hebben maandag vóór de vakantie een gesprek gehad met een goede kandidaat 

Jeanet Wagenaar. Zij is vandaag (dinsdag) begonnen met haar werk. Jeanet zal het 
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verlof van Sanne verder invullen en stelt zich zelf hieronder voor. Welkom Jeanet, veel 

plezier op de VHBS!! 

 

Even voorstellen: 

Mijn naam is Jeanet Wagenaar-Nanninga, getrouwd, moeder van een stel prachtige 

kinderen en ook nog juf. 

Ik ben werkzaam in groep 3 en 4 in Nijland op de Earste Trimen. Naast deze bezigheden 

zal ik me de komende tijd ook richten op groep 1 en 2 hier om het zwangerschapsverlof 

op te vullen. 

Ik ben voordat ik in Nijland terecht kwam op diverse scholen werkzaam geweest in 

voornamelijk groep 1 en 2.  

Ik heb er zin in om te beginnen en ik heb begrepen dat de kinderen uit groep 1 en 2 al 

bezig zijn met het opstellen van een vragenlijst om mij beter te leren kennen. Daarom: 

eerst even vakantie houden, me voorbereiden en dan aan de slag. 

Fijne feestdagen en tot gauw. 

 

Meester Sjoerd Jan 

Vanaf september heb ik met heel veel plezier stage gelopen bij juf Antje in groep 7/8. Ik 

ben onder andere mee geweest op kamp en de watersportdag. Dit waren, naast de vele 

lessen die ik heb gegeven, mooie leerzame ervaringen. De groep heb ik leren kennen als 

een enthousiaste, sportieve groep kinderen die ik zeker ga missen.  

Na de vakantie start ik de afrondende fase van mijn studie in groep 5/6 bij juf Corrie. De 

eerste 3 maanden zullen veel in het teken staan van mijn onderzoek en les geven. 

Daarna zal ik een periode van 10 weken LIO stage gaan lopen. Dit is de eindstage voor 

mijn opleiding. Mede dankzij de zeer goede berichten die ik al heb gehoord over groep 

5/6 heb ik er erg veel zin in om na de kerstvakantie in deze nieuwe groep te starten.  

 

Vriendelijke groet, 

Sjoerd Jan Miedema   

 

 

Dankjewol juf 

Rina!! 

We ha juf Rina in 

moai krystkado joent. 

Rina helpt de bern sa 

geweldich by lêzen, 

taaloefeningen en 

rekkensommen! En ús 

ek; alles yn de skoalle 

is opromme en der is 

gjin rommel mear! 

Rina docht dit 

allegearre hielendal 

frijwillich. Super Rina. 

Dankjewol. In sûn en 

lokkich 2018 

tawinske! 



Staking dinsdag 12 december 

Dinsdag 12 december was onze school dicht. Wij staken. Het was voor de u als ouders 

misschien lastig omdat u opvang moest regelen en uw agenda hierop af moest stemmen. 

We hopen dat de minister begrijpt dat wij het belangrijk vinden dat uw kinderen goed 

onderwijs kunnen volgen. Nu én in de toekomst. Hoe en op welke wijze we in 2018 

verder zullen gaan, weten we nog niet. Zodra er meer bekend is, hoort u dit van ons.   

 

Schoolfruit  

Vergeet u niet dat de kinderen iedere week op woensdag, donderdag en vrijdag het 

gezonde schoolfruit ontvangen en nuttigen. Geweldig! De ouders staan gelukkig weer 

klaar om de groente en het fruit te schillen en/of klaar te maken!!  Dankjewel!  

Op de site kunt u bij onze schoolfruitleverancier lezen welk fruit de kinderen krijgen. De 

actie loopt tot 20 april 2018. (uitgezonderd de vakanties) Info vindt u op de site 

https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm Wanneer u dan op de naam van onze 

leverancier “JvR en ME Holding” klikt, kunt u lezen welke soorten fruit de kinderen die 

week krijgen. 

Via de link 

http://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfr

uit/Contactgegevens/Nieuwsbrieven/Ni

euwsbrief-EU-Schoolfruit-PO.htm kunt 

u zich inschrijven voor de nieuwsbrief  

Wij van de VHBS vinden gezonde 

voeding bijzonder belangrijk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 kampioen

 

VHBS op Facebook  

 

 



Gymroosters 
dinsdag   
09.15 uur:       groep 5/6 
12.30 uur:       Groep 3/4 
13.30 uur:       groep 7/8 
donderdag 
09.15 uur:       groep 7/8 
12.30 uur:       groep 3/4 
13.30 uur:       groep 5/6 
  

 
 

 

De 1e  woensdagochtend na alle vakanties vindt een uitgebreide luizencontrole 

plaats

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

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

OR 

• Jan Jelte Nauta (OR lid) 

• Klaas Koopmans (onderhoud) 

• Ingrid den Hoed (penningmeester) 

• Hanneke Tichelaar (secretaresse) 

• Hilde Wouters (OR lid en lid 

pleincommissie) 

MR 

• Marijke Taekema (voorzitter, OMR 

en interim voorzitter OR) 

• Olga van Dijk (OMR) 

• Petra IJpma (PMR) 

• Corry Hoogeveen (PMR) 



Hieronder bijdragen van groep 2 
 
Na de vakantie staat in groep 1/2 het thema familie centraal. Vooruitblikkend daarop vertellen de 

kinderen van groep 2 alvast wat ze later willen worden als ze groot zijn ….  

 

Wat wil je later worden als je groot bent? Wat wil je later worden als je groot bent? Wat wil je later worden als je groot bent? Wat wil je later worden als je groot bent?     

Renske: Juf, want juffen zijn zo lief. 

Jisse: Ridder, zo kan ik Jens helpen om alle ridders te verslaan.  

David: Papa, omdat ik het leuk vind om huiswerk te maken. Ik moet dan het hele huis netjes houden.  

Irene: K3, ik vind dansen en zingen heel leuk en K3 ook. 

Jolanda: juf van groep 3.  

Amarens: tandarts en boer. Als ik aan het werk ben, werk ik bij de tandarts van mem, en als ik vrij 

ben help ik heit op de boerderij. Ik heb het dan wel heeeel druk.  

Yvann: transformer; auto’s kunnen dan veranderen in robots. Ik maak dit van dozen.  

Romy: ik wil later prinses worden, ik ga dan lekkere dingen eten en in een kasteel wonen. Ik weet 

nog niet of ik ga trouwen.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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


