
 

Nieuwsbrief      nr. 2 2018/ 2019  
Met deze tweede nieuwsbrief van dit schooljaar willen wij u graag informeren over enkele schoolse 

zaken. 

 
Vrijwillige oudergesprekken 
Wellicht heeft u het op de schoolkalender gelezen dat er komende week vrijwillige oudergesprekken 
zijn. Dit houdt in dat, indien u een gesprek met de leerkracht wilt over de voortgang en/ of het 
welbevinden van uw kind(eren) op school, u dit bij de leerkracht kunt aangeven. In onderling overleg 
wordt een moment gepland voor dit gesprek. Mochten er vanuit school zaken zijn die met u 
besproken dienen te worden (over de voortgang en/ of het welbevinden van uw kind(eren), dan bent 
u reeds uitgenodigd voor een gesprek. 
 
 
EU-Schoolfruit 
Begin september hebben wij ons opgegeven om schoolfruit te ontvangen. Vanaf 14 november krijgen 
de kinderen van Op ‘e Trije gedurende 20 weken 3 keer per week schoolfruit. Dit schoolfruit wordt 
hen aangeboden. De kinderen hoeven deze dagen dan ook geen fruithap mee te nemen naar school. 
Naast het schoolfruit krijgen de kinderen in deze periode ook smaaklessen aangeboden.  
De voordelen van schoolfruit zijn:  

- Het is gezond. Kinderen hebben elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente 
nodig. Om dat te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen. 

- Een gezonde school presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel, 
krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker. 

- Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit meer 
soorten fruit en groente te proeven. Ook thuis. 

- Het is leerzaam. Kinderen leren over de herkomst en gezondheidsvoordelen van fruit en 
groente. 

- Het is duurzaam. Veel soorten fruit en groente hebben een relatief lage klimaatbelasting. 
 
 
Talentontwikkeling 
Vanaf woensdag 7 november starten we met alle kinderen met het talentontwikkelingsprogramma: 
3TT (Trije Top Talent). De kinderen hebben zelf een keuze gemaakt voor een van de activiteiten die 
wordt aangeboden, zodat ze hun eigen talenten zelf verder kunnen ontwikkelen. We zijn weer erg 
blij met de ouders die zich hebben opgegeven om de lessen te geven of te ondersteunen. 
Naast ouders hebben we dit jaar ook leerlingen van het Dockinga college die een actieve rol gaan 
vervullen in ons talentontwikkelingsprogramma. 
Voor het onderdeel theater hebben we Ruth Hanemaayer bereid gevonden om de theaterlessen te 
geven. Zij is dramadocent en geeft toneelles aan kinderen. Mogelijk starten we in het nieuwe jaar op 

  

  



de woensdagmiddag met een naschools programma op het gebied van theater voor kinderen die dit 
leuk vinden. Dit kan alleen als er voldoende aanmeldingen zijn. 
 
Schoolschaatsen 
Vanaf vrijdag 16 november gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 schoolschaatsen. Gedurende 5 
weken krijgen ze schaatsles van een schaatstrainer. De kinderen van groep 3 t/m 5 zullen les krijgen 
in de binnenbaan. De kinderen van groep 6 t/m 8 krijgen les in de buitenbaan. 
We vertrekken om 12.20 uur vanaf school en zijn om ongeveer 14.15 uur terug. De kinderen zijn dus 
later uit. De kinderen dienen een muts en handschoenen mee te nemen. Dit is niet alleen tegen de 
kou, maar ook voor de veiligheid. Zonder muts en handschoenen mogen kinderen niet op het ijs. We 
zijn dit keer ingedeeld in de Blauwe hal en weten niet zeker of ouders ook mogen schaatsen. 
De ouders van de kinderen die gaan schoolschaatsen krijgen in een aparte mail meer informatie over 
het schoolschaatsen + een indeling van groepjes en hun chauffeurs. 
 
Oud papier 
Op zaterdag 17 november zal voor de tweede keer dit schooljaar het oud papier opgehaald worden. 
Twee keer per jaar doen we een beroep op u als ouder om oud papier op te halen. We starten om 
09.00 uur (bij school of bij de WiFo) en zijn meestal voor 12.00 uur klaar. Op de kalender van de 
school die komende week zal worden uitgereikt, staat wanneer u bent ingedeeld om het oud papier 
op te halen. Lukt het u niet om op deze dag oud papier op te halen, dan dient u zelf te zorgen voor 
een vervanger of te ruilen met een ouder uit een andere groep. De inkomsten van het  oud papier 
komen ten goede aan de oudervereniging. Hierdoor kan de ouderbijdrage extreem laag gehouden 
worden en kunnen we diverse activiteiten organiseren zonder dat dit ten koste gaat van de 
onderwijsleermiddelen van uw kind.  
 
 
Verkeerssituatie 
Op dit moment zijn er gesprekken gaande met de gemeente over het verbeteren van de 
verkeerssituatie rondom school en het herbeplanten van het groen. Totdat veranderingen 
doorgevoerd zijn doen we een beroep op u, als u met de auto komt. Wie namelijk met de auto naar 
school komt wordt verzocht voorzichtig te zijn in verband met lopende en fietsende leerlingen op 
weg naar school of naar huis. Dichter bij school wordt het verkeer intensiever. Kinderen zijn soms 
impulsief in hun gedrag.  
Chauffeurs wordt geadviseerd achteruit een parkeerhaven in te steken aan de overzijde van de 
school of aan de zijkant van de sporthal. Bij het wegrijden is daardoor beter overzicht gegarandeerd 
en bovendien is er meer ruimte voor lopende en fietsende kinderen (met hun ouders). 

 
Auto’s parkeren aan de sporthalzijde    Of aan de zijkant van de sporthal 
En graag achteruit inparkeren 
 

 



Nationaal schoolontbijt 
Woensdag 7 november is het Nationaal Schoolontbijt. U kunt uw kind(eren) dan voor een keer 
zonder ontbijt naar school laten gaan. De leerlingen schuiven aan voor een gezellig ontbijt en krijgen 
informatie over de beste start van de dag. De kinderen nemen deze dag wel gewoon hun fruithap en 
lunch mee naar school. 
 
 
Sinterklaas 
Op dinsdag 5 december zal de goedheiligman onze school weer bezoeken met zijn 2 Pieten. We 
hopen dat Sinterklaas en zijn knechten een goede reis richting Ferwert zullen hebben. 
 
 
Kerstfeest 
Het lijkt nog ver weg, maar de praktijk leert ons dat het zomaar weer zover is. Nadat we de 
goedheiligman hebben uitgezwaaid zal de school weer in Kerstsferen worden gebracht en zullen de 
kinderen activiteiten gaan ondernemen met het thema Kerst.  
Op woensdag 12 december hebben we met alle kinderen en veel ouders weer een gezellige 
Kerstknutselochtend. De ouders die zich voor deze activiteit hebben opgegeven ontvangen hierover 
vooraf bericht.  
Eens in de twee jaar is de traditie dat er geslapen wordt op school; dit jaar is het weer zover dat de 
luchtbedden en slaapzakken van zolder kunnen komen. De kinderen die het leuk vinden mogen 
namelijk van donderdag 20 op vrijdag 21 december komen slapen op school en de volgende ochtend 
komen ontbijten. Kinderen die niet willen slapen zijn uiteraard wel van harte welkom om te komen 
ontbijten. 
Vrijdag 21 december om 09.30 uur bent u van harte welkom voor een informele afsluiting onder het 
genot van een bakje koffie/ thee. Rond 10.00 uur zijn de kinderen vrij en start de Kerstvakantie. 
 
 
 
Belangrijke data 
Week van facultatieve oudergesprekken  5 t/m 9 november  
Nationaal schoolontbijt     7 november 
Start schoolschaatsen     16 november 
Ophalen oud papier (groep 2)    17 november 
Sinterklaasviering     5 december 
Kerstknutselochtend     12 december 
Kerstfeest      20 december 
Informele afsluiting van het jaar   21 december 


