
“ Ut ‘e skoalle 13 ” 

 

 

Trefwoord 
Vreugde en verdriet (week 24 t/m 26) 
Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan 
maken. Bijbel: Job (Job) 

 
Hommerts, 13 juni 2017 
Beste ouder(s), verzorger(s),  

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van 
basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de 
toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken 
en vragen wij u om uw steun en hulp.  
U kunt voor meer informatie het onderstaande filmpje van 10 minuten bekijken uit het 
programma van Eva Jinek. 
https://www.youtube.com/watch?v=eeIb2s3yCEQ&feature=youtu.be 
 
Wat gaan we doen, hoe kunt u ons helpen?  

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de 
gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we 
ons zorgen maken en investeringen opeisen. U kunt ons steunen door onze petitie te 
ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de 
aandacht bij vrienden, familie en kennissen.  
Daarnaast zijn er op 27 juni veel basisscholen in Nederland een uur later open dan 
normaal. Deze dag staat voor ons het schoolreisje gepland. Echter voor groep 7/8 is het 
een gewone lesdag.  Omdat wij niet willen dat het schoolreisje onder druk komt te 
staan, máár wij wel onze zorgen willen uiten, hebben wij als team unaniem besloten dat 
op 27 juni voor groep 7/8 de schooldag om 9.30 uur begint.  
Wij rekenen op uw medewerking!  
 
Vriendelijke groet,  
Team VHBS  
 

Kluszaterdag 20 mei - schoolplein 
We hadden voldoende vrijwilligers op 20 mei die ons hielpen om een muur te schilderen. 
En we hebben de hekken rondom de brug bij de oever van de sloot verstevigd. Alle 
vrijwilligers, hartelijk dank!! 
De klimmuur is op 7 en 9 juni gerealiseerd, het is fantastisch geworden. 

Juni         week 25/26  schoolreizen/schoolkamp                                                                                                                                  
2 Teamstudiedag, kinderen vrij 

6 Start CITO toetsen, groep 1/2 heeft dan vrij 

19 Vaderdag 

23 Rapporten mee 

27 Schoolreizen groep 1 t/m 6 

30 i.v.m. de dorpsfeesten begint school om 10.00 uur  

30 t/m 

03-07 

dorpsfeesten 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt! 

De Bag2School actie heeft 

€203,10  opgeleverd, wat we 

gaan besteden aan ons 

schoolplein aan sport en 

spelmaterialen! 

 

 

 

 

Oproep:  

de VHBS heeft een aantal jaren geleden een basket 

tweedehands overgenomen en opgehangen op de 

schoolmuur. We zijn nu op zoek naar een tweede 

basket: ken je of heb je een basketbord dat gemist 

kan worden? We horen het graag! 

 

 

 

“Gasten” in school 
Er blijken op momenten dat niemand in school hoort te zijn, (’s avonds en in het 
weekend) “gasten” in school rond te lopen. Het schijnt dat er deuren of ramen open 
staan. Gelukkig zijn er oplettende buurtbewoners die de kinderen wegsturen en de school 
op slot doen. Hoe komen deze (oud-) leerlingen in school?  We horen van verschillende 
ouders en leerlingen dat “anderen” (toen de leerkrachten nog aan het werk waren) 
afgesloten ramen en/of deuren van binnenuit geopend hebben toen de school nog open 



was.…………  Het is inderdaad voorgekomen dat collega’s meerdere keren dezelfde deuren 
en ramen af moesten sluiten.  
Dat is jammer. Wie gaat er nu de school in om deuren of ramen open te zetten en 
waarom? 
 
Hoewel we een gastvrije school willen zijn, blijkt het daarom toch noodzakelijk om de 
deuren vanaf 15.30 uur te sluiten.  
Want we kunnen niet alle deuren en ramen meerdere keren controleren of ze tussentijds 
weer geopend zijn……  
Uiteraard kunnen ouders op afspraak wel naar binnen. De maatregel  is tijdelijk tot de 
zomervakantie. Na de vakantie zullen we dit weer bekijken.  
 

Groot Sneek 
Binnenkort verschijnt het nieuwsblad Groot Sneek. Er zal ook een stuk met interessante 
informatie over de van Haersma Buma School in staan.  

 

Schoolreis 
Dinsdag 27 juni gaan de kinderen met z’n allen op schoolreis. 
Groep 1/2 gaat naar de kinderboerderij. Er is geen bijdrage vereist dankzij de reguliere 
ouderbijdrage die de ouders jaarlijks overmaken. 
Dit jaar gaat groep 3 t/m 6 naar Attractiepark Slagharen. 
De eigen bijdrage is € 27,50 euro per leerling. 
Dit bedrag graag voor 27 juni overmaken op bankrekening NL 63 RABO 0328800694 
t.n.v. OR CBS Van Haersma Buma school met vermelding leerling. 
Groep 7/8 gaat in september weer op kamp. 

 
Keatsen 
De bern fan groep 7/8 ha yn ús regio geweldich keatst. De famkes binne kampioen 
wurden en mochten nei de lytse PC yn Frentsert!  
In geweldich resultaat famkes! Goed dien. Dat set Hommerts noch mear op de 
keatskaart!! Súkses op de “Lytse PC” yn Frentsjert!! 
En warempel!! Us keatsende famkes fan de van Haersma Buma Skoalle binne 
twadde wurden op de lytse PC yn Frentsjert! Dat is unyk! Fan herte lokwinske 
Sacha, Jetske en Frieda! Super dat jim hast de beste fan Fryslân wurden binne!! 
Coos, de keatsklub en alle oaren dy’t meiwurke ha ek in bytsje lokwinske! Knap 
hear! 

 

 
 

 



Dorpsfeest, kleine rectificatie….. 

Hanneke Tichelaar tipte mij dat de dorpsfeesten vanaf 30 juni weer losbarsten. 
Donderdagavond 29 juni is er voor de kinderen een feest waarbij ze ongetwijfeld “wat 
later” naar bed gaan. We hebben in goed overleg met dorpsbelangen, de OR en MR als 
school besloten dat de de school vrijdagmorgen 30 juni tot 10.00 uur gesloten is. 
We beginnen dus om 10.00 uur!! (en niet, zoals eerder in een mail om 10.30 uur) 
Bedankt Hanneke! 

 

Lytse Bieb en vacature 
Anita en Willemien, onze biebjuffen hebben besloten dat ze na de zomervakantie stoppen 
met de schoolbieb. Anita en Willemien hebben het 3 jaar met plezier gedaan en wij 
hebben altijd met plezier boeken geleend. De juffen hadden hun biebzaken geweldig op 
orde en we hebben zo veel gelezen, er bleef haast niets meer van de boeken over. Daar 
zijn we hun erg dankbaar voor!! Heel erg bedankt voor deze belangrijke hulp. Ik weet 
zeker dat jullie inbreng al onze leerlingen een stukje wijzer en slimmer hebben gemaakt! 
Super!! 
En zoals ze beiden zelf zeggen: er is een tijd van komen en gaan en een tijd voor nieuwe 
dingen. 
 
Daarom nu hierbij een oproep om  'schoolbiebjuffen en meesters' te vinden? Misschien 
zijn er ook pake's en beppe's die dit willen doen? Omdat het midden op de dag is en 
ouders misschien zitten met jongere kinderen is dit misschien ook een hele leuke optie. 
Mogelijk werkt een andere constructie (andere tijd en/of dag) voor vrijwilligers beter. We 
staan overal voor open.  

Wie wil?? 
Voor informatie en een paar keer meedraaien mag je Anita en/of Willemien vragen. 
Opgave: Anita, Willemien en/of Seerp Rijpkema 
Anita en Willemien zijn in ieder geval bereid om mee te denken. 
Nogmaals bedankt Willemien en Anita!! 

 

Musical groep 7/8 
Het is bijna zover! 
Het einde van het schooljaar komt in zicht. 
In de laatste schoolweek vindt de eindmusical van groep 7/8 plaats, 'Herrie op het 
eiland'. 
Iedereen is van harte welkom! 
De deuren gaan om 19:00 uur open en de musical start om 19:30 uur. 
Tot dan! 

 

Schoolkamp 2017/2018 
Vanaf volgend schooljaar zal het schoolkamp van groep 7/8 ieder jaar aan het begin van 
het schooljaar plaats vinden. 
Voorheen vond dit afwisselend plaats. Voor de groepsvorming hebben we dit aangepast. 

 

21e eeuwse vaardigheden 
Zoals we vorige keer al in onze nieuwsbrief schreven, zijn we gedurende de maand mei 
bezig met programmeren en werken met kleine robotjes die geprogrammeerd moeten 
worden. De pilot was een groot succes! We hebben, na deze pilot, afgesproken dat we 
het programmeren en werken met 21e eeuwse vaardigheden inplannen in alle groepen. 
We weten dat de stichting Palludara materialen regelt voor al haar scholen. Misschien 
lenen we via de bieb nog extra materialen. 
 
 



 
Hallo Christelijke basisschool van Haersma Bumaschool en orkest, 
  
Wij hebben ontzettend genoten van het Rabo Talent Festival! Wat fijn om zo veel talent 
bij elkaar te zien. 
We hebben dinsdag 6 juni maar liefs 22 acts mogen ontvangen en het POP UP Museum 
met de workshops maakte het Rabo Talent Festival helemaal af.   
Om jullie te bedanken hebben wij een fotocollage gemaakt met een aantal mooie foto’s 
van deze dag. Deze hebben we gemaakt voor alle deelnemers en sturen we in de bijlage 
mee. We hopen dat jullie dit door willen sturen naar de kinderen die meegedaan hebben. 
  
Ook sturen we het juryrapport in een bijlage mee bij de nieuwsbrief. 
De jury tijdens het Rabo Talent Festival bestond uit Rob Hamersma van de Rabobank 
Zuidwest-Friesland en Annemarie van der Reijden, hoofd Akte2. 
De jury heeft alle acts aandachtig bekeken en alle tips en tops verwerkt in een 
juryrapport over de algemene indruk, de technische aspecten, originaliteit en potentie 
van de act. De jury heeft veel potentie en talent gezien. 
  
Een kort verslagje van de dag met een paar foto’s kunt u vinden op www.akte2.nl 
Op de facebookpagina van Akte2 kunt u alle foto’s vinden. 
  
Heeft u tips voor een volgende editie van het festival, vragen of opmerkingen, laat het 
ons dan vooral weten. 
En bedankt dat jullie hebben meegedaan en we hopen dat jullie de volgende keer weer 
meedoen! 
  
Met vriendelijke groet, 
de organisatie Rabo Talent Festival 
  
Antje Wiersma 
Lotte Oosting    
Maaike Boonstra 
Manon Talman   
Antje Wiersma 
Redmer Bax 
Annemarie van der Reijden 
 
 
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 
  
  

De 1e  woensdagochtend na alle vakanties vindt een uitgebreide luizencontrôle 

plaats

 

 

 

 
 
CoderDojo Sneek 
Op de woensdagen 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.  
 
Bibliotheken Mar en Fean en CoderDojo 

Bibliotheken Mar en Fean organiseert CoderDojo, omdat het kinderen wil laten 
kennismaken met de nieuwste digitale ontwikkelingen en digitaal vaardig wil maken om 
de mogelijkheden van de online wereld zo goed mogelijk te benutten.  
 
Over CoderDojo 

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. 

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



  
Kindpakket.nl  
1 op de 8 kinderen in Nederland kunnen door het lage inkomen van hun ouders niet 
meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel gewoon zijn. Daarom is het 
Kindpakket opgezet. Het kindpakket is een gezamenlijk initiatief van 
verschillende gemeenten en de deelnemende fondsen om via één loket, en op een 
eenvoudige manier, een vergoeding aan te vragen voor binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. Zo kunnen zij volwaardig deelnemen aan de maatschappij. 
 
De fondsen uit het kindpakket dragen onder andere bij aan: 

• schoolreis 
• schoolspullen 
• zwemles (A diploma) 
• contributies voor de sportvereniging 
• sportattributen 
• culturele activiteiten zoals muziek- of dansles 
• verjaardagsbox (o.a. taart, cadeautje, traktaties voor op school) 
• zomer(spel) activiteiten 

Om als ouder of verzorger een bijdrage aan te vragen kunt u via deze website een 
formulier invullen. Stichting Leergeld behandelt deze aanvraag namens het Kindpakket. 
In de extra bijlage kunt u zien hoe het kindpakket aangevraagd kan worden en waar u 
aan moet voldoen. 
 
Kindpakket.nl is een samenwerking tussen : 
Gemeente Leeuwarden, Gemeente Tytsjerksteradiel, SoZaWe NW Fryslân, Gemeente 
Smallingerland, Gemeente Opsterland, Gemeente Achtkarspelen, Gemeenten 
Dongeradeel, Dantumadiel, Ferwerderadiel en Kollumerland, Gemeente Oostellingwerf, 
Gemeente De Fryske Marren, Sociale Wijk/Dorp/Gebiedsteams, Stichting Jarige Job, 
Stichting Leergeld Friesland, Jeugdsportfonds Friesland, Jeugdcultuurfonds Friesland. 
 


