
Ut ‘e skoalle 6 
 

Schooljaar 2018 – 2019  
 

 
06 mrt.  Palludaradag (kinderen vrij) 
13 mrt.  Open dag 
15 mrt.  Onderwijsstaking (school gesloten) 
29 mrt.  Nieuwsbrief 7 

 
 

 
Palludaradag  
Op woensdag 6 maart is de jaarlijkse Palludaradag. Tijdens deze dag komen alle leerkrachten van Stichting Palludara 
bij elkaar en volgen diverse workshops en wisselen ervaringen uit. De kinderen zijn deze dag vrij! 
 
Open dag 
Op woensdag 13 maart is er op alle scholen van Palludara weer een open dag voor belangstellenden. U bent deze 
dag van harte welkom om een kijkje te komen nemen in de klas van uw kind(eren). U bent vrij om binnen te lopen 
tussen 9.00 en 12.00 uur. Er kunnen maximaal 5 ouders per klas naar binnen. Om iedereen een kans te bieden om 
te komen kijken, zou het fijn zijn als u maximaal 15 minuten in de klas blijft zitten.  
 
Staking 15 maart 
Op de van Haersma Bumaschool zijn de collega’s het eens met de standpunten voor de staking. De collega’s die op 
vrijdag werken hebben allemaal aangegeven dat zij zullen gaan staken. Dit betekent dat er op vrijdag 15 maart geen 
les wordt gegeven en de school gesloten zal zijn. Mocht u voor deze dag opvang nodig hebben, dan kunt u contact 
opnemen met de Ule (06-11769772).  
 
Verplaatsen vrije dagen (reminder) 
In nieuwsbrief 4 heeft u kunnen lezen dat de vrije dagen op vrijdag 28 juni en maandag 1 juli zijn verplaatst naar 
vrijdag 21 juni en maandag 24 juni in verband met de dorpsfeesten. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u de 
aangepaste ouderkalender met de juiste data.  
 

Ouderportaal Social Schools 
Op maandag 4 februari heeft u een e-mail van Social Schools ontvangen met een link om 
een account aan te maken. Wanneer u een account hebt aangemaakt heeft u toegang tot 
het ouderportaal van de Van Haersma Bumaschool. U kunt vanaf nu al het schoolnieuws 
volgen en het nieuws uit de groepen. U kunt alleen het nieuws zien van de groep(en) 
waarin uw kind(eren) zit(ten). 
We zien dat al heel veel ouders (90%) hun account van Social Schools geactiveerd hebben 
en we krijgen ook veel positieve reacties. Uiteraard streven we naar 100% aanmelding!  

 
Inzamelen batterijen en cartridges 
In voorgaande jaren was het altijd mogelijk om batterijen en cartridges in te leveren op school. Wij hebben er voor 
gekozen om de inzamelbakken te verwijderen uit de school. Het is dus helaas niet meer mogelijk om op school 
batterijen en cartridges in te leveren. 
 

Nieuws uit de school 

Agenda 

http://www.taalsintrum.nl/
http://www.taalsintrum.nl/
http://www.taalsintrum.nl/


Vrijwilliger Skoallebieb 
Elke maandagmorgen kunnen de kinderen boeken lenen onder schooltijd in de SkoalleBieb 
(van 9.00 tot 10.00 uur). Alle groepen gaan beurtelings naar de Skoallebieb en ruilen dan hun 
boek in voor een nieuw boek met hulp van een bibliothecaresse. De bibliothecaresse is een 
vrijwilliger van school. Wij zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de bibliotheek! Wie kan 

ons op maandagmorgen komen helpen 1x per twee of drie weken?  
 
Musical Esther 
In de vorige nieuwsbrief bent u al kort geïnformeerd over de musical Esther. Als het goed is heeft u deze week van 
de commissie (juf Sanne, juf Akkerie en juf Antje) een mail ontvangen met alle informatie met betrekking tot de 
musical. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u de commissie benaderen. 
 
Oproep OGMR 
De termijn van één van de ouders van de OGMR-leden zal aflopen. Deze ouder (Geert) stelt zich opnieuw 
herkiesbaar, maar de statuten schrijven voor dat ook andere ouders de gelegenheid moeten krijgen zich aan te 
melden. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.  
 

 
Bericht van juf Eva 
Beste VHBS-ouders,  
Vier weken geleden ben ik aan de darm geopereerd. De artsen konden de tumor volledig verwijderen. Dat was 
eerst maar het belangrijkste nieuws. Nu word ik elke dag weer wat mobieler, en aangezien zoiets nooit snel genoeg 
gaat, school ik ook nog even mijn geduld. Ik hoop u/ jullie allemaal weer snel in Hommerts/Jutrijp te zien. 
(Juf)Eva Strodter 
 
Bericht van juf Petronella 
Mogelijk heeft u het nieuws al gehoord over mijn zwangerschap en anders wil ik u via deze nieuwsbrief graag 
informeren. Als alles goed mag gaan, verwachten wij medio juni een baby. Dit betekent dat ik medio mei met verlof 
zal gaan. Wanneer er meer bekend is over de vervanging, zal u geïnformeerd worden.  
 

 
Op 23 februari is Noori Rose geboren. Noori is de dochter van George Homminga en Vera Lenten en het zusje van 
Senyo (groep 1) en Maeven. Van harte gefeliciteerd en veel geluk toegewenst!  
 

 
 

 
Juf Lilian 
Hallo, ik zal mij even voorstellen! Ik ben Lilian Kamminga en ik ben 20 jaar. Ik 
woon in Sneek. Momenteel zit ik in het laatste jaar van de PABO en zal ik op De 
Van Haersma Bumaschool mijn eindstage lopen bij Antje in groep 7-8. Hier zal ik 
drie dagen in de week voor de klas komen te staan. Het kan zijn dat ik bekend 
voor kom, want ik heb twee jaar geleden ook op deze school stage gelopen in 
groep 1-2 en groep 7-8. Het eerste half jaar heb ik mijn gezicht nog niet laten zien 
omdat ik in Zuid Afrika zat. Hier heb ik mijn scriptie geschreven en veel ervaringen 
opgedaan. Ik kijk er erg naar uit om hier weer in Nederland les te mogen geven. 
Ik hoop op een heel mooi afsluitend half jaar!  
 

Lief en Leed 

Geboren 

Even voorstellen 



 

 
Voorleesontbijt groep 1-2 
Op woensdagmorgen 23 januari zijn de peuters weer op bezoek geweest bij groep 1-2. Er is gezamenlijk gestart 
met een voorleesontbijt en aansluitend hebben alle kinderen heerlijk in de sneeuw gespeeld!  
 
Museum Joure groep 5-6 
Groep 5/6 is op woensdag 30 januari naar het museum in Joure geweest. Zij hebben daar het programma de 
tijdmachine gevolgd, aansluitend op de geschiedenislessen. Ze hebben o.a. theezakjes gemaakt, een boekenlegger 
gedrukt, koffie gemalen en nog veel meer. Kortom een leuke en leerzame middag!  
 

Nieuws uit de groepen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws uit de groepen 

Oproep 

Gezocht: 

Luizenvaders/moeders 
Wie wil 5x per jaar een uurtje pluizen 

naar Luizen? 
Na de nodige jaren gekamd te hebben willen 

Trijnilda en Ingrid volgend schooljaar niet verder 

pluizen. Daarom zijn we op zoek naar 2 of 3 

vaders/moeders die dit over willen nemen. Na de 

meivakantie kammen ze nog een keer en kan de 

kunst afgekeken worden. 

Kleine moeite maar voor iedereen een groot plezier! 

Wil je dit wel doen of heb je vragen neem dan 

contact op met Evelien, Trijnilda of Ingrid. 

Uiteraard kan dat ook met juf Petronella 

 

 

 
 



 
 

 

 
Week 8 t/m 11 (18 februari t/m 15 maart):  
Thema:  Spreken 
Inhoud:  Over waarheid spreken, liegen, bemoedigen en oordelen. Over hoe woorden het leven betekenis 

geven. 
Bijbel:   De Bergrede (Matteüs 5) 

Geen valse eed afleggen (Matteüs 5) 
Bidden (Matteüs 6) 
Ja zeggen en nee doen (Matteüs 21) 
Oordelen (Matteüs 25). 

 
Week 12 t/m 14 (18 maart t/m 5 april):  
Thema:  Oplossen 
Inhoud:  Over het oplossen van dilemma’s, problemen, ruzies en conflicten. Over het vinden van waarheid 

en gerechtigheid. 
Bijbel:  Linkerwang en rechterwang (Matteüs 5) 

Overspelige vrouw (Johannes 8) 
Rijke jongeling (Matteüs 19) 
Hoe vaak vergeven? (Matteüs 18) 
Vijf broden en twee vissen (Matteüs 14). 

 

 

MR       OR 
vhbsmr@palludara.nl     VHBSOR@palludara.nl     
Marijke Teakema      Jan Jelte Nauta 
Lianne Rijs      Klaas Koopmans (onderhoud) 
Petra IJpma       Ingrid den Hoed (penningmeester)  
Corry Hoogeveen      Hilde Wouters  
        
Gymrooster 2018-2019 
Dinsdag     Donderdag      
09.15 uur: Groep 5/6   09.15 uur: Groep 7/8 
12.30 uur: Groep 3/4   12.30 uur: Groep 3/4 
13.30 uur: Groep 7/8   13.30 uur: Groep 5/6 
 
Luizencontrole 
Iedere eerste woensdag na de vakantie is er een uitgebreide luizencontrole!

 

 

Informatie 

Trefwoord 


