
“ Ut ‘e skoalle 10 ” 

 

Trefwoord 

Ons thema is ‘Kiezen’ (14 mei t/m 1 juni). 

  

's Morgens voor de spiegel  

stel ik mijzelf de vraag:  

welke kleren kies ik?  

Wat trek ik aan vandaag?  

 

We maken veel keuzes op een dag, van ‘s morgens vroeg tot ’s 

avonds laat. Onze cultuur biedt ook veel mogelijkheden: we 

kunnen uit veel soorten chips kiezen. Onze samenleving vraagt 

steeds meer om zelf beslissingen te nemen. Welke 

zorgverzekering, internetprovider of energieleverancier kiest u? 

Welke vervolgcursus gaat u doen? Het is belangrijk om ook 

kinderen al vroeg bewust te maken van de betekenis om als mens 

keuzes te kunnen, mogen en moeten maken. En dan valt er veel te 

ontdekken en te leren. Het Bijbelboek Ruth laat ons dat ook zien. 

 

Het verhaal begint met moeder Noömi die samen met haar man en 

twee zonen hun huis in Betlehem moeten verlaten vanwege een hongersnood. Zoals veel 

vreemdelingen in deze tijd hebben ook zij weinig keuze. Eenmaal in het vreemde land 

Moab, trouwen de zonen ieder met een Moabitisch meisje. Dan sterft de vader en kort 

daarna ook de twee zonen. Noömi besluit terug te gaan naar haar geboorteland Israël. 

Haar ene schoondochter kiest ervoor om in Moab te blijven. De andere schoondochter 

(Ruth) kiest ervoor om met Noömi mee te gaan: ‘Waar u gaat, zal ook ik gaan.’  

 

Het is een levensechte novelle die de kinderen laat ontdekken dat je niet altijd vrij bent 

in het maken van keuzes, dat je soms voor dilemma’s komt te staan en niet weet wat te 

doen. Dat je bij het nemen van beslissingen niet alleen aan jezelf maar ook aan anderen 

kunt denken. Dat keuzes consequenties hebben. En dat het zelf kunnen en mogen kiezen 

jou en anderen gelukkiger kunnen maken. 

 

 

Schooljaar 2017-2018 

Mei                                            

24 Schoolschoonmaakavond 3,  Nieuwsbrief 11 

26 Oud papier   

31 Juffen & meesterdag met circus Sander Balk 

Juni                       week 26  schoolreizen                                                                                             

12 Start CITO tussentoetsen komende twee weken 

17 Vaderdag  

28 en 29 Teamstudiedagen, kinderen vrij 



Juf Eva 

Eva is een poosje grieperig geweest. Dat is jammer. Daardoor voelt zij zich niet goed en 

kan Eva momenteel niet met de kinderen lezen. Dat is jammer want de kinderen deden 

het, samen met Eva, heel goed. Eva veel sterkte, we denken aan je! 

 

Ziek en afwezig 

Ik word volgende week woensdag 30 mei geopereerd aan de galblaas, ten gevolge van 

een galsteen. Na de operatie zal ik 1 tot 2 weken moeten herstellen.  

Juf Antje is aanspreekpunt. Wilt u contact? Antje kan via kantoor zaken regelen of zij kan 

afspraken inplannen op een later tijdstip.  
 

Circus 
Ook dit jaar gaan we onze verjaardagen weer gezamenlijk vieren, en wel op donderdag 
31 mei a.s. (op de kalender stond 30 mei, het is 1 dag opgeschoven). Deze dag zal in het 
teken staan van het thema 'Circus'. We hebben iemand uitgenodigd die met ons allerlei 
circusacts gaat instuderen. Aan het eind van de dag gaan we een heuse 'show' opvoeren, 
aan elkaar, maar ook aan de ouders die erbij kunnen/willen zijn.  
Belangrijk op te weten:  

• De schooltijden zijn gewoon net als altijd, van 8.30 - 14.15 uur  
• De kinderen hoeven geen fruit mee te nemen (wij trakteren), maar wel drinken 

voor bij het fruit, en hun gewone lunchpakket.  
• Om 13.15 uur begint 'de show', dus dan zijn jullie van harte welkom om te komen 

kijken.  
We hopen op een spetterende en feestelijke dag met de kinderen!  
Met vriendelijke groet,  
Team VHBS 
 

CITO toetsen  
In de weken van 11 t/m 15 en 18 t/m 22 juni nemen we de CITO eindtoetsen van de 
groepen af. Wilt u hier rekening mee houden? 
 

Oudertevredenheid  
Binnenkort ontvangen de ouders van alle Palludarascholen 
oudertevredenheidsvragenlijsten. Dus ook de ouders van de VHBS. De vragenlijsten 
hebben een looptijd van 28 mei tot en met 30 juni. Er is op deze manier voldoende tijd 
om in te vullen. Het is voor ons erg belangrijk dat de respons zo hoog mogelijk is.   
 

Oud papier  
Zaterdag 26 mei aanstaande is het Oud Papier.  
Eerder deze week hebt u de lijst met namen voor het ophalen van oud papier en de 
routes ontvangen.  
Wij verwachten ieder die ingepland staat. (of een door u zelf gezochte vervanger)   
Dankjewel! 
Namens de OR van de van Haersma Buma School 
Klaas Koopmans 
 

Doekoe  
Wij hebben weer goed gespaard voor DOEKOE! De DOEKOE bestelling is verzonden. 
We hebben samen nagedacht hoe we het gespaarde konden besteden.  
Onderstaande lijst is wat het nu uiteindelijk is geworden. 
Volgend jaar weer een kans! 
 

• De KanJam was nieuw dit jaar:  



https://www.youtube.com/watch?v=9_ZRhuLI_20 
https://www.youtube.com/watch?v=X_wDvsrsL-E 
Dit spel kan buiten, maar ook binnen met gym.  

• Ballennet is voor groep 3-4 
• Twee zachte spelballen voor trefbal etc. Buiten of binnen.  
• Eén zachte butterfly bal in elk geval voor in de gymzaal. 
• Stoepkrijt 

Bedankt voor het meedoen! Sanne 
 

E‐‐‐‐books voor het hele gezin met de 

VakantieBieb  
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen 
in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige 
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt 
een terugval van het AVI‐niveau. 
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt 
e‐books voor het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play 
Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 
1 juli tot en met 31 augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 
60 e‐books. 
Winactie 

Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op 
een iPad mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en 
waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl. 
 

Skoalleliet VHBS 

 
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!  

 

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 

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 luizencontrole plaats

 
 

 
 

 
 

 

 

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

 
 

 
 

 
 

 

Bijdragen groep  1/2 op de volgende pagina.

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) 



 

GROEP 1/2   Ja, ik wil in het circus werken en dan ben ik een:   

Marijn: tijger    Klaas-lennart en    Jolanda: leeuw  

Emmeke: clown   Tieme-Jelle: circus bouwer David: tijger  

Lieke: poes    Irene: pipo de clown    Djurre paard     

Lydia: leeuw     Evert: de tent    Sarah: Flamingo 

Renske: acrobaat   Hartogh: leeuw    Bendix: tijger 

Jens: leeuw    Amarens: paard    Jisse: poes 

Evelien: pipo de clown  Ids: de tent     Tjeerd: olifant 

Yvann: de legobouwer  Jeldau: paard    Juf, Elianne, Danielle en  

Romy: leeuw           Ammarens zijn het  

publiek   

       



 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 


