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Informatiebrief Mienskipsskoalle De Legeaën 

  

Voor u ligt de informatiebrief over onze nieuwe fusieschool Mienskipsskoalle De Legeaën. 

Wij zijn er trots op dat we twee jaar na de eerste fusie intenties van de drie besturen nu 

kunnen zeggen dat we per 1 augustus 2018 starten als bijzonder neutrale fusieschool, onder 

de paraplu van stichting Palludara. De groepen 1 t/m 4 en de peuter/kinderopvang van 

Stichting Kinderopvang Friesland hebben eerst onderdak in de school te Gauw. De groepen 

5 t/m 8 worden vanaf 1 augustus tijdelijk gehuisvest in Sibrandabuorren. U ontvangt in 

september de eerste schoolgids en complete jaarplanning van de nieuwe school. 

  

Missie en visie 

Als we in een zin samenvatten waar de school voor staat, dan zeggen we: 

Leerlingen begeleiden bij en stimuleren in hun eigen ontwikkeling en met uitdagend 

en betekenisvol onderwijs optimaal voorbereiden op hun toekomst. 

In ons visiedocument staat beschreven wat onze kernwaarden zijn (ons kompas), ons 

onderscheidend vermogen (onze kracht), ons onderwijsconcept (ons reisplan) en onze 

ambities (onze speerpunten voor nu en de toekomst). Bovenstaande wordt kort beschreven 

in de schoolgids en het visiedocument ligt ter inzage in de scholen. 

  

In deze informatiebrief staat de belangrijkste informatie voor volgend schooljaar  kort 

beschreven. 

  

Identiteit 

Op advies van de identiteitscommissie is voor het komende jaar het volgende afgesproken: 

1. In het eerste half jaar wordt met de methode "Kleur" gewerkt. In het tweede half jaar 

met de methode "Trefwoord". De identiteitscommissie evalueert het gebruik van de 

methoden met het team en komt met een advies naar het team en de MR. 

2. Voor het eten is er een moment van stilte. 

3. Er wordt aandacht besteed aan de grote Christelijke feesten, met de bronverhalen 

als uitgangspunt. Dit geldt met name voor de Kerst en Pasen. 

4. Iedere dag kent een groepsmoment in de klas waarbinnen ruimte is voor bezinning, 

verbinding, wederzijds begrip en waardenontwikkeling. De invulling ervan kan divers 

zijn, met elementen als welkom en ruimte geven aan wat er bij de leerlingen speelt. 

5. Minstens een keer per jaar wordt er aandacht geschonken en actie gevoerd voor een 

goed doel. 

  

Lesaanbod 

  

Onderbouw: Gauw 

  



Op Mienskipsskoalle De Legeaën gaan we in de onderbouw (groep 1 t/m 4) werken met  de 

volgende methoden: Schatkist, Veilig leren lezen, Wereld in Getallen, Nieuwsbegrip, 

Pennenstreken, Spoar 8, Blink (Engels, Wereldoriëntatie). Er wordt thematisch gewerkt in de 

groepen 1 en 2. De lessen zullen vooral op papier worden verwerkt in de groepen 3 en 4.. 

  

Elke groep krijgt een aantal iPads tot hun beschikking, zodat ook digitale verwerking van de 

lesstof mogelijk is. De leerlingen krijgen de instructies in de klas, waarna er de mogelijkheid 

zal zijn om zelfstandig aan het werk te kunnen binnen de school. 

Tijdens de laatste maanden van het schooljaar zullen de leerlingen van groep 4 meer op 

tablets gaan werken. Ze kunnen dan alvast wennen aan de verschillende programma’s die 

vanaf groep 5 gebruikt zullen gaan worden. 

  

Bovenbouw: Sibrandabuorren 

  

Vanaf groep 5 is er voor iedere leerling een iPad beschikbaar. Deze wordt vooral gebruikt 

om mee op Snappet te werken. Snappet is een adaptief onderwijsplatform. Dat houdt in dat 

de leerlingen op hun eigen niveau opdrachten kunnen maken voor rekenen, spelling en taal. 

  

Voor rekenen maken we gebruik van Wereld in Getallen, voor Taal en Spelling gebruiken we 

Taal Actief.  Vanzelfsprekend willen we niet dat de leerlingen de hele dag met de tablet 

bezig zijn. We zullen ook nog steeds verwerkingsmateriaal op papier aanbieden, vooral bij 

taal. 

Voor wereldoriëntatie en Engels gebruiken we de digitale thematische methode Blink, voor 

begrijpend lezen Nieuwsbegrip, voor Fries Spoar 8, voor schrijven Pennenstreken en voor 

verkeer Op voeten en Fietsen en Jeugd Verkeerskrant. 

  

Hoe werken we in de ochtend? 

We beginnen ‘s ochtends met een inloopmoment. Als de leerlingen om 8.30 uur in de klas 

komen kan de leerkracht beginnen met een kringmoment of mogen de leerlingen even 

vertellen. Daarna gaan ze tutorlezen/ maatjeslezen/ toneellezen/ stillezen. De leerlingen van 

groep 5 t/m 8 worden verdeeld in twee- of drietallen. 

Dit duurt tot 9.00 uur. Vanaf 9.00 uur gaan de leerlingen met hun lessen op Snappet aan de 

slag of krijgen ze instructie van de leerkracht. De ochtend is heel overzichtelijk in perioden 

ingedeeld, zo weten de leerlingen precies waar ze op welk moment moeten/ kunnen zijn. 

  

We werken tot 11.35 uur in de verschillende ruimtes (stil/ zelfstandig/ samen/ instructie), 

daarna gaat iedere leerling weer naar zijn eigen lokaal om de ochtend af te sluiten met de 

methode Kleur (eerste halfjaar)/ Trefwoord(tweede halfjaar).Ook lessen over de sociaal 

emotionele ontwikkeling(Kanjertraining/ Vreedzame school) komen dan aan de orde. 

  

‘s Middags zullen we bezig zijn met wereldoriëntatie (Blink), Engels, Fries, Creatieve 

vorming, muziek, drama etc. Ook hier zullen we, waar mogelijk/ wenselijk, 

groepsdoorbrekend gaan werken.   

  

Gymuren 

De leerlingen van groep 1 en 2 hebben iedere dag een uur bewegingsonderwijs. Dit kan 

buiten op het plein, of in het speellokaal zijn. In het speellokaal dragen ze gymschoentjes. 



Die moeten op school blijven liggen. Graag meegeven in een stoffen tasje met de naam er 

op. 

De groepen 3 en 4 krijgen één maal per week bewegingsonderwijs in de gymzaal in 

Sibrandabuorren. Hier is voor gekozen omdat ze lopend, vanuit Gauw naar de sporthal 

gaan. De les zal langer duren. 

  

Groep 5 t/m 8 krijgen 2 maal per week bewegingsonderwijs. Ze gaan dan op de fiets. 

Het rooster ziet er als volgt uit: 

Groep 3/4: woensdag 12.30-14.00 uur 

Groep 5/6: dinsdag en donderdag 13.15-14.00 uur 

Groep 7: dinsdag en donderdag 11.15-12.00 uur 

Groep 8: dinsdag en donderdag 12.30-13.15 uur 

  

De leerlingen moeten sportkleding meenemen voor in de sporthal: een sportbroekje, sport 

shirt en sportschoenen zonder zwarte zool (en schoon) of een turnpakje met turnschoenen. 

  

Lestijden: 

Onderbouw 

maandag t/m donderdag                 vrijdag 

8.30-10.15                                       8.30-10.15 

10.15-10.30 pauze                          10.15-10.30 pauze   

10.30-12.00                                     10.30-12.00 

12.00-12.15 lunch                           vrij 

12.15-12.30 pauze 

12.30-14.15 

  

  

Bovenbouw 

maandag t/m vrijdag 

8.30-10.15 

10.15-10.30 pauze 

10.30-12.00 

12.00-12.15 lunch 

12.15-12.30 pauze 

12.30-14.15 

   

Vakantierooster 2018-2019  

Herfstvakantie 22-10 t/m 26-10 

Kerstvakantie 24-12 t/m 4-1 

Voorjaarsvakantie 18-2 t/m 22-2 

Meivakantie 22-4 t/m 3-5 

Start zomervakantie 15-7 

  

Studiedagen 

24 september 2018, 6 maart 2019, 22 maart 2019, 11 juni 2019 

 

 

Zorgcoördinatie 



 

Rianne Wierda, de IB’er van de Twatine zal vanaf schooljaar 2018-2019 de leerlingenzorg 

van De Legeaën op gaan pakken. Voor de zomervakantie zijn er overdrachten geweest 

tussen haar en de IB’ers van de andere scholen. 

We proberen zoveel mogelijk de zorg die lopende is, op de juiste manier op te pakken. 

Wanneer er speciale dingen zijn of u wilt even kennismaken, Rianne is op maandag, 

dinsdag en donderdag aanwezig op één van beide scholen. 

Een mail of berichtje om een afspraak te maken kan altijd, even binnenlopen wanneer de 

deur open staat mag natuurlijk ook. 

Graag tot ziens! 

  

Rianne Wierda 

riannewierda@palludara.nl 

06 123 508 79 (alleen bereikbaar op ma, di, do) 

 

Ouderbijdrage 

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt vastgesteld op de zakelijke ouderavond van 

16 oktober. 

  

Verlofaanvraag 

Op de website www.delegeaen.nl van de school kunt u een verlofaanvraagformulier vinden. 

Als u verlof wilt aanvragen, vult u dit formulier in en levert het in bij de directie van de school. 

  

Gouden weken 

Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van 

het schooljaar en bij drie groepen leerlingen die nieuw bij elkaar in de klas komen. Het 

groepsvormingsproces begint na de vakantie weer helemaal opnieuw: de leerlingen en de 

leerkrachten verkennen elkaar en afspraken moeten opnieuw ontwikkeld worden zowel 

binnen de groep als in de school. 

De eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het creëren van 

een goede sfeer in de groep. Deze weken zijn goud waard. Activiteiten om een goede relatie 

op te bouwen zijn o.a. het gebruik van samenwerkende werkvormen, het doen van 

groepsvormende activiteiten, samen met de leerlingen de groepsregels opstellen, gebruik 

energizers of vijfminutenspelletjes tussen de lessen door, enz. 

  

Verkeerssituatie nieuwe school  

Verkeerssituatie nieuwe school  
School, sporthal, omwonenden en gemeente hebben zich afgelopen periode gebogen over 
de verkeersontsluiting van de nieuwe school.  
Allerlei varianten zijn de revue gepasseerd, maar gekozen is voor een oplossing, waarbij de 
Fenne zal worden doorgetrokken naar de  
Spearsterdyk. De huidige toegangsweg wordt fietspad. In overleg met de aanwonenden van 
de Fenne wordt de weg aangepast 
door de aanleg van een voetpad en parkeervakken aan de zijde van de woningen. 
De werkgroep zal dit voorstel voorleggen aan het gemeentebestuur. (tekst van Age Joustra) 
 

Jaaragenda september 

(de complete agenda ontvangt u als schoolgids) 

3 september: eerste schooldag, gezellige inloop met hapje en drankje 8.30-9.00 uur 

http://www.delegeaen.nl/


12 september: informatie-avond groep 1 t/m 4 

Week 38 (17-21 september): week van de schoolreisjes 

19 september: informatie avond groep 5 t/ m 8 

24 september: Studiedag, leerlingen vrij 

Week 39 (24 t/m 28 september) : Startgesprekken (ouder-leerling-leerkracht) 

  

Attentie!! 

De eerste schooldag op maandag 3 september starten we het schooljaar allemaal in de 

school te Gauw. Leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen op de fiets naar Gauw. Daar 

openen we het jaar feestelijk met de ouders van half negen tot negen uur. De leerlingen van 

de groepen 5 t/m 8 gaan daarna op de fiets naar Sibrandabuorren.  

 


