
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief week 39  
Hierbij de nieuwsbrief van week 

39. We leren en leven al weer 

ruim 3 weken op onze nieuwe 

school. De 1e dagen waren voor 

ons allemaal spannend. Hoe zou 

het in de nieuwe groep zijn? 

Welke kinderen zitten in de 

groep? En zijn ze wel aardig en 

kunnen we vrienden worden? Hoe 

zal het gaan bij de juf of meester? 

En het andere gebouw? Mogen we wel voetballen in de pauze?  

Na de start kunnen we zeggen dat het prima is verlopen. We kennen elkaar nu een beetje. We weten 

nu dat het best gezellig in de groepen en op school is, dat het veilig is, en we weten al enigszins waar 

alles te vinden is. Ook weten we nu hoe uitdagend of gemakkelijk het is om wat te leren. 

  

Er gebeuren al veel dingen op onze pas gestarte school: in de 1e week zijn we met hulp van de AC 

gestart met een gezamenlijke opening en verkenning. In de 2e en 3e week waren de 

informatieavonden voor ouders en we hadden een teamuitje; we zijn van Goaiïngaryp naar De 

Jouwer gevaren, hebben daar heerlijk gegeten en zijn daarna weer met ondergaande zon en in het 

schemerduister teruggevaren. Prachtig! 

Vorige week waren de schoolreizen en deze week doen we de startgesprekken. Al met al best 

intensief voor de kinderen, het team en voor u als ouders. Ik merk en hoor van ouders dat de 

kinderen zich goed en veilig voelen en met plezier naar school gaan. Mocht het anders gaan, dan zijn 

de drempels vanzelfsprekend laag en kunt u altijd even langs komen.  

 

Voor het team is het zeker intensief. Het werken met de kinderen gaat prima, het wennen aan een 

andere werkwijze, andere methodes, andere duo-collega’s, andere materialen vraagt veel van ons. 

Maar dat beschouwen we als een uitdaging.  Het is een doorgaand, dynamisch proces en we blijven 

ons hier samen in ontwikkelen.  

De activiteitencommissie heeft woensdag 26 september vergaderd. Onder de enthousiaste leden zijn 

de rollen verdeeld en we hebben besproken welke acties/activiteiten we het komend jaar op zullen 

pakken.  

De MR vergadert volgende week. Daar zullen we eerst de lopende zaken bespreken en we bespreken 

waar we ons het komend schooljaar op willen richten.  

De identiteitscommissie komt binnenkort ook bij elkaar We bespreken daar de identiteit van onze 

school: wat voor school willen we zijn, hoe kun je dat zien en hoe gaan we met elkaar om. Dinsdag 16 

oktober is een zakelijke ouderavond. U ontvangt daarvoor een aparte uitnodiging.  

 

 

Brede Mienskipsskoalle De Legean 

• locatie Boeyengastraat 18  

  8627 SG Gauw 

tel. : 0515-521596 

• locatie W. Beekhuisstraat 18  

8647 SM Sibrandabuorren 

0515-521700 

e-mail: legean@palludara.nl  
website: www.legean.nl  



Belangrijke data 2018-2019 
U ontvangt de schoolgids/kalender zo spoedig als mogelijk. Omdat het team, Piet en ik allerlei acties 

doen voor de nieuwe school, en er nog een aantal afspraken gemaakt moeten worden, zijn we hier 

druk mee bezig. We begrijpen dat u al wel zo snel als mogelijk uw planning in wilt vullen. Daarom 

hierbij de belangrijke data van het komend schooljaar op een rij: 

 

12 september  20.00 uur infoavond groep 1 t/m 4. Van harte welkom in Gauw!! 

19 september  20.00 uur infoavond groep 5 t/m 8. Van harte welkom in Sibrandabuorren!! 

24 september  studiedag, alle kinderen vrij. 

25 t/m 27 september  startgesprekken leerkracht-ouders/kind. Planning ontvangt u z.s.m. 

26 september   kinderpostzegels groep 7 en 8 

   vergadering activiteitencommissie 20.00 uur in Gauw 

2 oktober  MR vergadering 20.00 uur in Gauw 

3 oktober  gezamenlijke start kinderboekenweek thema “Vriendschap”. 

8 oktober  zakelijke ouderavond  

11 oktober  gezamenlijke afsluiting kinderboekenweek 

22 t/m 26 oktober Herfstvakantie 

5 en 6 november workshop plastic soep van Saar van Gerwen. (informatie volgt) 

13 november 08.30- 

11.35 uur  kijkochtend 

5 december  aankomst Sinterklaas en bezoek in de groepen 

20 december  gezamenlijke kerstbijeenkomst 

31 december t/m 

4 januari 2019  Kerstvakantie 

Week 3, 4 en 5 

 (14-01 t/m 01-02) Cito M toetsen 

11 februari  rapport mee 

12 t/m 14 februari 10 minutengesprekken 

18 t/m 22 februari voorjaarsvakantie 

6 maart   studiedag Palludara, kinderen vrij 

13 maart  Open Dag 

3 april   Grote Rekendag 

12 april   Koningsspelen 

16 t/m 18 april  Eindtoetsen groep 8 

19 april t/m 3 mei Meivakantie (inclusief Paasvakantie) 

29 mei   schoolfotograaf 

30/31 mei  Hemelvaart 

10 juni   Pinksteren 

11 juni   evauatie- en planningsdag. Kinderen vrij 

1 juli   rapport mee 

2 t/m 4 juli  10 minutengesprekken (facultatief, op verzoek van ouders en/of leerkracht) 

9 juli   eindmusical groep 8 

11 juli    laatste schooldag 

Het oud papierrooster ontvangt u z.s.m.  

 

 

 

 

 

 



Kinderboekenweek 
Volgende week woensdag 3 oktober is de start van de kinderboekenweek met als thema 

Vriendschap. De kinderen van de bovenbouw komen die dag naar Gauw zodat we gezamenlijk 

kunnen starten in het speellokaal. Daar openen we de kinderboekenweek. Als gast komt Froukje 

Nauta van de skoallebieb het één en ander vertellen over onze sckoallebieb en we hebben het over 

wat vriendschap voor je kan betekenen.  

 

Duurzame school 
We willen duurzaam leven en werken op de Mienskipsskoalle. Onderdeel van duurzaam werken is, 

dat we geen of zo weinig mogelijk afval produceren. In Gauw ontbreekt onze groene container. 

Waarschijnlijk heeft een enthousiaste buurman of ouder deze geleend en vergeten terug te brengen. 

Weet iemand van de Gausters waar de groene schoolcontainer is?  

Het valt ons ook op dat de kinderen voor de lunch en het fruithapje drinken en hapjes in verpakking 

meenemen. We vragen alle ouders om zo weinig mogelijk eten en drinken in verpakking mee te 

geven. Het is fijn dat we daar allemaal zo veel mogelijk op letten. Dan geven we het goede voorbeeld 

aan onze kinderen. Bedankt! 

 

Nieuwbouw  
Ondertussen gaan de plannen en ontwikkelingen voor de nieuwbouw van onze school bij de sporthal 

rustig door. De gemeente is actief met de bestemmingsplanaanvraag, de inrichting rondom het 

sportveld en de communicatie met belanghebbenden en betrokkenen. Er is goed overleg met de 

omwonenden, dorpsbelangen Sibrandabuorren en de stichting It Mingeltsje. Grote wijzigingen in de 

plannen, nadat u vorig schooljaar in juli bent geïnformeerd, zijn er niet.  

We hebben allemaal kunnen lezen dat de welstandscommissie de gemeente adviseerde dat de 

school op een andere plaats beter tot haar recht kwam tussen de sporthal en de weg. De gemeente, 

dorpsbelangen Sibrandabuorren, bewoners en wij hebben voldoende argumenten (met name 

veiligheid en rust) om de huidige, gewenste locatie aan te houden.  

 

Op verzoek van dorpsbelangen van Sibrandabuorren is gekeken naar de mogelijkheid om ruimte bij 

de school te creëren voor een kaatsveld/sportveld. Na overleg met de stichting It Mingeltsje, 

dorpsbelangen Sibrandabuorren, de architect en ons is besloten om het ontwerp iets anders te 

situeren. De landschapsarchitect van de gemeente heeft de school ietsje gedraaid ten opzichte van 

de sporthal. Zo ontstaat meer ruimte voor een kaats- en sportveld. De parkeerplaatsen zijn hierdoor 

ook wat verschoven.  

We zitten nog steeds op schema en gaan rustig verder. Wanneer er belangrijke ontwikkelingen zijn, 

informeren we u hierover.  

 

Oud papier 
We hebben in de OR besproken dat we, zoals we in Sibrandabuorren en Tersoal gewend waren, het 

oud papier weer gaan ophalen. We vragen alle ouders om mee te werken. De opbrengsten zijn voor 

de OR die hier allerlei activiteiten voor de kinderen van kan organiseren. School en de OR komen 

later met informatie over organisatie, rooster en besteding van het geld. 

 

Communicatie 
We willen ongeveer iedere 3 weken een nieuwsbrief sturen. Bij dringende zaken zoals de folder over 

kinkhoest sturen we z.s.m. een bericht. Verder willen we ouders ook op groepsniveau informeren. 

We onderzoeken nu welke wijze de beste is. Zodra we dit geregeld hebben, ontvangt u de relevante 

groepsinformatie rechtstreeks van de leerkrachten. De foto’s e.d. willen we dan graag via de groepen 



delen i.v.m. privacy. We houden binnenkort een kijkochtend zodat u even sfeer kunt proeven in de 

verschillende groepen.  

De website is voor algemene informatie. Verder denken we na over de wijze van rapporteren t.a.v. 

de ontwikkeling van de kinderen. U hoort hier later meer over.  

Vanzelfsprekend informeren we u op verschillende gespreksmomenten over uw kind en u kunt altijd 

een afspraak maken voor een gesprek met de leerkracht, IB-er Rianne Wierda en/of Piet/Seerp 

 

Skoallereizen 
Wy ha yn alle groepen in prachtige skoallereis hân! We troffen it mei it waar! Der wienen gjin 

ûngemakken en alle bern, juffen en masters en begeliedende âlders hawwe in geweldige dei hân! 

Hjirûnder in ferslachjes fan bern. 

Der binne noch wol âlders dy’t it jild oermeitsje moatte. Wolle jim dit sa gau as mogelyk dwaan? 

Groep 1 en 2 “Aqua Zoo” Leeuwarden 
Kosten: € 18,50  

Woensdag 19 september 2018 

Groep 3 en 4 “Kameleondorp Terherne” 
Kosten: €  25  

Groep 5/6 Earnewâld 

Kosten: € 17.50 

Groep 7/8 “Kameleondorp 

Terherne” 
Kosten: € 25 

Wilt u het bedrag/bedragen 

overmaken naar het banknummer 

van de stichting Palludara: 

 

NL16 ABNA 0968652360 t.n.v. 

Palludara IJlst 

o.v.v.:  

• bijdrage schoolreis 

Mienskipsskoalle 

• naam van kind/kinderen en 

groep/groepen 

Tige tank! 

 

Team Mienskipsskoalle De Legean  

Seerp Rypkema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolreisje Kameleondorp groep 3 

Dit vond ik heel spannend: 

Hester: de film.  

Anne Baukje: toen we het politiebriefje 

zagen. 

Mare: ik vond het met de koffers heel 

spannend. 

Max: ik vond de kelder spannend en daar 

zit heel veel mist. 

Femke: ik vond het spannend om de koffers 

te zoeken.  

 

Dit vond ik heel leuk: 

Daniel: in het moeras. Over de planken 

heen lopen. 

Yesper Tjitte: ik vond het leuk om over het 

moeras te lopen. 

Patrick: ik vond het leuk om over de 

touwen te lopen in het moeras. 

Mare: Ik vond het wel grappig toen ik in het 

moeras viel.  

Tijl: ik vond het heel leuk om bij de bomen 

te klimmen.  

Max: ik vond het leuk om de bordjes te 

zoeken met de cijfers.  

Mare: dat we met de boot vast zaten. Toen 

moesten we twee keer springen. Daarna 

zaten we niet meer vast.  

Tijl: ik vond het ook leuk dat Jurjen D. in het moeras viel.  

Jurjen: ik vond de rijmbus erg leuk.  

Marrit: ik vond het broodje knakworst erg lekker.  

 

Dit vond ik heel grappig: 

Time: dat Runar helemaal tot zijn haar in het moeras viel 

Jayden: bij de heks boven in de molen. Want de heks had vieze sokken. De heks moest zijn kleren 

wassen. 

 

Schoolreisje groep 4 kameleondorp 

Hallo allemaal. Eerst gingen we kameleon 2 kijken in de klas.  Toen gingen we fruit eten en daarna 

gingen we in de auto naar het kameleondorp. We gingen ons verzamelen en toen we ons hadden 

verzamelt gingen we een speurtocht doen. Toen gingen we in allerlei kamertjes. Daar moesten we 

koffers zoeken met plaatjes erop. Dat was erg interessant. Daarna mochten wij even vrij buiten 

spelen en we mochten alles maar niet vernielen. Toen was het pauze en konden we drinken en wat 

eten. Na de pauze gingen we spelletjes doen. Hoefijzer gooien, kaarsjes op de taart zetten, een spel 

waarbij je een ei aan een touw naar boven moest trekken en we hebben reuze Jenga gespeeld. Vanaf 

het Kameleondorp zijn we met de praam naar Kameleoneiland gevaren. Daar gingen wij ook leuke 

spelletjes doen. Kruiwagenrace, met olievaten moesten we twee plonzen maken maar een plons 

horen en boomparcours. Toen gingen we naar het moeras pad en daar kon je kiezen tussen 

avonturen pad en het normale pad. Er waren heel veel kinderen die erin vielen. Hessel, Lise, Famke, 

Runar en Femke. Veerle en Edsert hadden Femke er uit gered. Als er iemand in het moeras viel dan 

gelden er de volgende regels: 

1. Je moest heel hard lachen 



2. Een hand geven en feliciteren dat hij ons zo aan het lachen heeft gemaakt. 

3. Wie er in viel moest heel hard roepen fotoooo! 

4. Bij de jongens drie keer om de oren draaien en dan eruit trekken. En bij de meisjes moest je 

aan haar staart eruit trekken. 

En het was super duper leuk! 

Dit verhaal is gemaakt door: 

Famke, Veerle en Lise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolreis naar Eernewoude. 

groep 5/6 

We zijn naar Eernewoude geweest. We hebben een parcours over het water gedaan. Het was heel 

spannend! We hebben ook nog gevist. 

Van Arjen, Groep 5. 

We moesten eerst allemaal naar de wc. Toen liepen we over een Beverpad en daarna liepen we naar 

het Kikkerpad. Bij de eerste activiteit gingen we vissen. We hebben een modderkruiper gevangen en 

een stekelbaars die te snel was! Die is weer het water ingedoken. Er waren nog veel meer 

waterbeestjes. 

Na 90 minuten vissen zijn we verder gegaan naar het survivelen. Eerst gingen we met een 

rubberboot naar het survivaleiland. We hadden de klas in twee groepen verdeeld. De groep van mij 

begon bij de tokkelbaan. De anderen begonnen bij de touwbrug. Er was een touwbrug en  een 

boomstam waar je overheen moest lopen. Er was ook een kablbaan over het water. Je moest dan 

zwemmend terug. Na de survival deden 

we droge kleren aan en gingen we 

patat eten en nog even spelen. Toen 

gingen we nog een Otterspeurtocht 

doen en spelletjes. We gingen 

buikglijden en een estafette doen.  

Daarna hebben we afscheid genomen 

van de gids en gingen we nog een ijsje 

eten. Toen gingen we weer naar school 

Van Ype Meindert, Groep 6. 



Schoolreisje Terherne 

Wij waren donderdag 20 september  met groep 7&8 naar Kameleondorp in 

Terherne We gingen we eerst met auto’s naar Terherne. toen gingen 

we met de boot naar Kameleon-eiland!  Daar gingen we eerst spelletjes  

doen in 2 groepen we deden verschillende spellen doen, zoals  

Kruiwagen race en fietsbanden om een hoge paal gooien en daarna gingen we door het moeras pad. 

En toen gingen we broodjes knakworst eten, dat was wel lekker,  maar er was  

alleen maar ketchup en mosterd. En toen gingen we weer met de boot terug naar Terherne . 

Daar ging de eerste groep een  speurtocht doen daar moest je een code kraken.  

De tweede groep moest eerst een film kijken van een hele slechte kwaliteit en hij was ook nog nooit 

te zien geweest in een 

bioscoop of op een dvd. 

Na de film gingen we oud 

Hollandse  spellen doen 

Zoals jenga ,sjoelen en de 

toren van Pisa . En toen 

gingen we nog even 

buiten spelen, en daarna 

kregen we een ijsje en 

toen Gingen we naar huis. 

Einde !!!!!!      

 

Door Fenna en Brechtsje. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


