
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief week 42  
 

Ouderavond 
Afgelopen dinsdag hadden we een informatieve avond in de kerk van Sibrandabuorren. We hoorden 

daar dat we een goede start met onze Mienskipsskoalle hebben gehad, maar dat er nog wel wat 

water door de Aldfeart stroomt voordat we onze doelen hebben bereikt. We werken daar allemaal 

heel hard aan zodat de kinderen van de nieuwe Mienskipsskoalle een fijne goede en veilige plek 

hebben waar zij zo goed als mogelijk kunnen leven en leren. Eerst in de twee “oude” gebouwen, 

straks in een prachtige nieuwe school! 

De PowerPoint met de agenda met punten en plattegronden van de nieuwbouw sturen we mee met 

deze nieuwsbrief.  

 

Identiteit  
We hebben tijdens de ouderavond ook gesproken over onze levensbeschouwelijke identiteit als 

school. We zijn bijzonder neutraal en noemen ons zelf een samenlevingsschool, mienskipsskoalle. We 

zijn daarover in gesprek met elkaar als team en ook binnen de identiteits-commissie. (Jehannes 

Kramer en Mirjam Greidanus namens de ouders, Margje Koudenburg en Annet Snelder namens het 

team en Piet en Seerp) We hebben afgesproken dat we u meer gaan informeren over onze aanpak 

van de methode Kleur in de groepen. In de volgende nieuwsbrief krijgt u dan te horen welk thema 

centraal staat en hoe we hier mee aan het werk gaan. Vanzelfsprekend was het goed om tijdens de 

jaarvergadering hier iets over te horen. En hebt u meer vragen en/of opmerkingen, dan horen we die 

graag.  

 

Verkeerssituatie rond de scholen 
Vooral bij slecht weer als veel leerlingen worden gebracht 

en gehaald worden met de auto, doen zich soms onveilige 

situaties voor rond de parkeerplaats bij de kerk te 

Sibrandabuorren en rond school in Gauw. Om te 

voorkomen dat er echt ongelukken gaan gebeuren 

hebben we de volgende maatregelen genomen: 

 

• Er worden bij iedere locatie twee opvallende 

verkeersmannetjes geplaatst die de 

weggebruikers vriendelijk en beleefd manen om 

rekening te houden met de verkeersdrukte rond de school.  

• In alle groepen is besproken hoe de leerlingen er zelf zorg voor kunnen dragen dat er sprake 

is van een verkeersveilige school. Goed uitkijken als je de straat oversteekt. Rustig fietsen, 

enz. 

Mienskipsskoalle De Legeaën 

• 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  



• Ouders vragen we om niet vlak voor de school te parkeren, maar de auto verderop te 

parkeren. (Dan maar even met de paraplu naar school lopen.) 

• Ouders mogen ( ook bij goed weer) binnen de hekken van de school op hun kinderen 

wachten.  

• We hebben de busmaatschappij gebeld met het verzoek om bij de beide locaties voorzichtig 

te rijden en tussen 08.00-08.30 en 14.15-14.45 uur rekening te houden met onze 

overstekende en lopende kinderen op of bij de weg. 

• Er mag en moet bij de oversteek en langs de weg ook aandacht zijn voor onze blinde 

kinderen. 

 

Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn met elkaar verantwoordelijk voor een verkeersveilige 

schoolomgeving. We hebben helaas geen invloed op dienstregelingen van bussen en boeren die met 

hun trekker naar hun bestemming moeten rijden en andere ondernemers die passeren. De school 

neemt nog contact op met Leon Slootjes van de gemeente over de verkeersituatie rond de huidige 

locaties. Misschien heeft hij nog een aantal tips voor ons. Bij voorbaat alvast bedankt voor uw 

medewerking.  

 

Peuters en kinderopvang 
Het is mooi dat er, als brede school, veel belangstelling is voor de peuteropvang en de BSO. Bij de SKF 

is men actief om de opvang uit te breiden zodat we voldoende ruimte hebben voor alle kinderen! 

Fijn dat men hier mee bezig is. 

 

Juf Naomie in groep 3/4. 
Op vrijdagochtend kregen de kinderen van groep 3/4 les van juf Geartsje i.c.m. juf Ciska. Juf Ciska 

heeft aangegeven dat zij de voorkeur geeft aan het werken met individuele leerlingen en met kleine 

groepjes. We zijn heel blij dat juf Naomie direct bereid was, om de groep te draaien. Geweldig dat de 

juffen zo flexibel zijn! Dit betekent dus, dat juf Naomie vrijdagochtend in groep 3/4 actief is, en juf 

Ciska in de bovenbouw in Sibrandabuorren. Veel succes! 

   

Meester Wibrand Koster 
In het kader van de werkdrukvermindering heeft minister Slob vorig schooljaar toegezegd om daar 

geld voor vrij te maken. Als team hebben we nagedacht hoe we dit het beste kunnen besteden. Voor 

de vakantie hebben we besloten om hiervoor een leerkracht aan te trekken die wisselend in alle 

groepen actief kan zijn. Hierdoor komen de uren vrij van de leerkracht waar Wibrand invalt. Deze 

leerkracht kan hierdoor eigen werkzaamheden, waar hij/zij anders niet aan toe komt, oppakken. 

Wibrand is iedere dinsdag aanwezig in wisselende groepen. Veel succes en veel plezier Wibrand!  

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Wibrand Koster. Ik ben 30 jaar oud en woonachtig in Sneek. Tot voor kort was ik 

voetballer en trainer. Door blessureleed heb ik besloten om hier voorlopig mee te stoppen.  

Sinds enkele weken ben ik leerkracht op de Mienskipsskoalle De Legeaën. Ik ben iedere week op 

dinsdag aanwezig. Vanwege de werkdrukverlaging, neem ik de groepen over van de leerkracht. Zij 

kunnen in die tussentijd andere taken verrichten.  

Wij gaan samen er een gezellig en leerzaam jaar van maken! 

Groet, 

Wibrand Koster 



Luizen 

De luizenmoeders doen goed en belangrijk werk. We hebben tijdens de 

jaarvergadering afgesproken dat de kinderen iedere maandag na elke 

vakantie worden gecontroleerd. En, zo nodig, vaker wanneer we vaker 

door luizen worden geplaagd. U wordt geïnformeerd wanneer er luizen 

en/of neten ontdekt zijn. We vragen dan aan de ouders van die groep (of 

hele school) om ook te controleren en de nodige maatregelen te nemen. 

 

 

 

Next Level en project plastic soep 
De leerlingen gaan in de weken van 5 t/m 16 

november aan de slag met het project plastic soep. 

Onze school is een Next Level school en vanuit Next 

Level wordt dit project ondersteund. Next Level 

betekent dat we vernieuwend willen werken en 

streven naar een volgend niveau. En dat is precies 

wat wij als school willen: vernieuwend zijn en 

onderscheidend. Bij ons nieuwe schoolconcept past 

het streven naar een continue vernieuwing, 

waarbinnen wij zelf het tempo bepalen en de 

keuzes maken. Wij kunnen daarbij gebruik maken 

van ondersteuning vanuit de stichtingen(scholen) die bij Next Level zijn aangesloten en ervaringen 

delen met elkaar.  

Op 5 en 6 november gaat kunstenaar Saar van Gerwen op beide locaties met de leerlingen aan de 

slag met plastic afval. (5 november in de onderbouw, 6 november in de bovenbouw) Binnen de 

groepen wordt uitgebreid aandacht besteed aan de oorzaak en de gevaren van plastic soep. Het 

belangrijkste is natuurlijk de leerlingen zelf te laten verwoorden wat ze er aan kunnen doen.  

 

Vanaf 1 november kunnen leerlingen plastic afval mee naar school nemen. U mag nu alvast plastic 

verzamelen (zakjes, oud speelgoed, verpakkingsmateriaal, enz).  

U ontvangt in de bijlage bij deze nieuwsbrief een ouderbrief over een mooie afsluiting van dit 

prachtige project. En we hopen dat dit bij u thuis aan tafel ook ter sprake komt. 

 

Wij zoeken nog naar een moment om onze kunstwerken te tonen aan de ouders. U hoort nog 

wanneer en waar. 

Ook kunnen, net als alle andere scholen die met plastic soep mee hebben gedaan, in december enkele 

kunstwerken van onze school geëxposeerd worden In dbieb in de Blokhuispoort in Leeuwarden. We 

kunnen dan samen met de ouders, broertjes, zusje, oma’s en opa’s trots bekijken wat alle andere 

scholen en wij  samen hebben gemaakt en waarom!  

 

De feestelijke opening van die grote expositie is op 29 november om 1600 uur, in dbieb van 

de  Blokhuispoort in Leeuwarden. https://www.dbieb.nl Een kleine afvaardiging (2 kinderen en 1 of 2 

leerkrachten) van de Mienskipsskoalle kan aanwezig zijn bij dit mooie event. De opening zal worden 

gedaan door gedeputeerde van de provincie en Next Level supporter van het eerste uur, Sietske 

Poepjes. Vanzelfsprekend in een vrolijk en passend "plastic soep jasje”! 



Lampionnen maken op 7 november 
Wij gaan bij ons op school aandacht besteden aan Sint-Maarten. 

Dit is een mooie traditie. We maken hiervoor een lampion.   
Die lampion willen we graag met hulp van ouders gaan maken op 

woensdag 7 november. (en zo nodig nog eens op 8 november) 

We willen graag dat de kinderen van groep 1/2, 5/6 en 8 om 12.00 

uur in Gauw zijn om een lampion te maken. De kinderen van 

groep 3, 4 en 7 maken dan ook vanaf 12.00 uur hun lampion samen in Sibrandabuorren. 

We gaan dan eerst lunchen en willen dan in groepjes (groot en klein bij elkaar) lampionnen gaan 

knutselen. Voor het vervoer en het knutselen hebben we uw hulp nodig. Ik weet dat er al een paar 

ouders van de OR ons willen helpen. Wie wil nog meer helpen? Wilt u zich aanmelden bij de 

groepsleerkracht? Dankjewel! 

 

Schoollunch op 8 november 
Op donderdag 8 november hebben we een schoollunch. We doen mee 

met de actie “schoolontbijt” en hebben dit gewijzigd in een gezonde 

schoollunch. Het is niet nodig om dan brood en drinken mee te nemen. 

We hadden het liefst de lunch allemaal samen met elkaar willen nuttigen, 

maar dat gaat wegens ruimtegebrek helaas niet. Daarom gaan de 

kinderen van groep 1/2 5/6 en 8, net als woensdagmiddag 7 november, 

samen naar Gauw, groep 3, 4 en 7 gaan dan weer naar Sibrandabuorren. 

We zorgen ervoor dat we om 12.00 uur op de locaties aanwezig zijn. We 

zoeken dus vervoer voor de onderbouw om ongeveer 11.50 uur. De kinderen blijven daarna op de 

locatie waar ze geknutseld hebben. U kunt uw zoon of dochter dan van die locatie om 14.15 uur 

ophalen. (ze mogen best even op school blijven wanneer u van de ene naar de andere locatie moet 

om meer kinderen op te halen) 

 

15 november master Gysbert 
Op 15 novimber sille de bern fan groep 5 o/m 8 nei de musikal fan Master 

Gysbert yn Boalsert. Gysbert Japicx brûkte de Fryske taal foar syn lieten en 

gedichten. Hy hat mei syn grutte dichterlyke talinten in grutte rol spile yn 

de Fryske literatuur en poëzy. Dit is alwèr de 2e musikal dy’t opfierd wurdt.  

Fansels moatte wy ferfier ha. We freechje hjir in tal sjofeurs foar. De fraach 

mei oer en tiid sille de learkreften fan 5 o/m 8 letter oan jim stelle. 

 

De kindermusical "Master Gysbert, inkele reis Sabeare" wordt vertoond 

in de Broerekerk in Bolsward. De musical is onderdeel van de activiteiten in het kader van het 

350ste herdenkingsjaar van Gysberg Japicx, schoolmeester en dichter uit Bolsward. Japicx (1603-

1666) heeft ervoor gezorgd dat het Fries weer werd gebruikt voor serieuze literatuur en legde 

daarmee de basis voor het geschreven Fries. 

De musical wordt twee weken lang gespeeld voor 2.000 kinderen van basisscholen in Fryslân. 

De boodschap van de voorstelling is dat taal verbindt. Zo wordt er Nederlands, Fries en Engels 

gepraat en is er een meertalig lied waar ook de kinderen op hebben geoefend. 

 

Vernielingen 
Vorige week zijn 2 fietsen vernield bij de locatie Sibrandabuorren. Ze stonden na schooltijd op het 

plein. Door omstandigheden lieten de kinderen na schooltijd de fietsen staan.  

Blijkbaar is het niet mogelijk om de fietsen na schooltijd veilig te laten staan omdat personen 

meenden de fietsen te moeten vernielen. Dat is triest. Wanneer u iets ziet en hoort, spreek de 

daders aan. En anders mag u dit aan ons en/of de politie doorgeven. 



Communicatie 
We zijn druk bezig om onze digitale communicatie op te zetten; De website is in grote lijnen klaar, we 

willen een FaceBook pagina opstarten, voor communicatie op school- en groepsniveau gebruiken we 

nu Parnassys, ons schooladministratiesysteem. Daar willen we ook een ouderportaal voor 

communicatie met bijvoorbeeld een app aan toevoegen. Daarvoor gaan we eerst “Klasbord” 

gebruiken. Onze stichting Palludara is druk bezig om voor al haar scholen een professioneel 

ouderportaal te organiseren. Wanneer dit klaar is, hoort u dit van ons.  

 

Toestemmingsbrief beeldmateriaal 
Wilt u, wanneer dit nog niet het geval is, de toestemmingsbrief beeldmateriaal leerlingen inleveren 

bij de groepsleerkracht? 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. (maar we kunen daar 

vanzelfsprekend ook voetballen) De parkeerplaatsen zijn hierdoor ook wat verschoven.  

We zitten nog steeds op schema en gaan rustig verder. We komen hier in iedere nieuwsbrief even op 

terug en wanneer er belangrijke ontwikkelingen zijn, informeren we u hierover.  

 

Kijkochtend dinsdag 13 november 2018 
Op dinsdag 13 november vanaf 08.30 uur tot 11.35 uur bent u van harte welkom om even rond te 

kijken op beide locaties.  Hebt u vragen, dan mag u die later aan ons stellen, of u kunt dit op een 

evaluatieformulier schrijven.   

 

Belangrijke data 2018-2019 
Hierbij de belangrijke data van het komend schooljaar op een rij: 

 



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 

15 november  gr. 5 t/m 8 naar musical “Master Gysbert” 

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   evaluatie- 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 

 

 

Fijne herfstvakantie!! 
 

 

                                                                        

 


