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Nummer 01   31e jaargang   vrij 02 sept. t/m vrij 16 sept. 2022  
 
Di 06 sept. Informatieavond groep 7 en 8, 19.00u-20.00u 
Do 08 sept. Informatieavond groep 5 en 6, 19.00u-20.00u 
Ma 12 sept. Juf Elles jarig 
Woe 14 sept. Informatieavond groep 1-2 / 2-3 / 3-4, 19.00u-20.00u 
Ma 19 sept. Studiedag. Alle lln. vrij. 
Di 20 sept. Verkiezingen lln.raad 
Ma 26 sept. Voorstelling “Gnaffel” voor groep 5 t/m 8 
Woe 28 sept.  Kinderpostzegelactie. Groep 7 en 8 om 12.00u uit. 
Vrij 30 sept. Inloopochtend ouders/verzorgers 08.30u - 09.15u 

Gastles Mono groep 7 en 8 
 
Geachte ouders, verzorgers, 
 
Zo waren we bezig met de voorbereidingen, was afgelopen ma de eerste schooldag en voordat we het 
in de gaten hadden, was de eerste week alweer zo goed als voorbij. De kinderen hebben snel hun 
routines weer opgepakt. Het lijkt net of er geen vakantie is geweest  . Aankomende 2 weken staan 
in het teken van de informatieavonden in de groepen. De aanvangstijd is voor alle groepen hetzelfde, 
19.00u-20.00u. U bent van harte welkom tijdens deze avonden! 
 
Namens het team.  
 
Met vriendelijke groet, 
Leendert Kroes  
Directeur 
 
Personele zaken: afwezig 
Juf Dorien is do 09 sept. afwezig i.v.m. de locatiecoördinatorenopleiding. 
 
Personele zaken: even voorstellen 
 

Beste ouders/verzorgers,  
Via dit bericht wil ik mij graag aan u voorstellen.  
In het komend schooljaar mag ik op school, binnen Hallo Wereld, de lessen 
GVO (Godsdienstig vormingsonderwijs) op donderdag gaan verzorgen. Mijn 
naam is Aagje Kleefstra. Ik ben 56 jaar en woon in Joure samen met mijn man 
Jan. Onze twee zonen zijn al een aantal jaren de deur uit. 
Dit werk als vakleerkracht doe ik nu sinds drie jaar, hiervoor was ik 
groepsleerkracht. Ik geef les op verschillende scholen rondom Joure, in 
Wolvega en nu dus in Zwartsluis.  

Kinderen zitten vol (levens) vragen: “wat maakt mij gelukkig, hoe maak ik het goed met mijn vrienden, 
hoe is de wereld ontstaan?” Met dit soort vragen mag ik met hen aan de slag gaan.  
Dat doen we via (Bijbel)verhalen, gesprekken, spel en creatieve verwerking.  
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Op de Aremberg mag ik dat doen in samenwerking met Hennie (HVO) en Sevda (IGVO). 
Vanuit onze eigen ervaring en achtergrond, werken we samen aan het zelfde thema. 
De leerlingen krijgen zo de gelegenheid om te bouwen aan hun eigen kijk op het thema en uiteindelijk 
hun leven. Samen bouwen we aan wederzijds begrip en vertrouwen. Of beter gezegd: Niet apart, maar 
samen! Ik werk namens het Protestants godsdienstig vormingsonderwijs (PC GVO). 
Wilt u meer informatie dan hoor ik dat graag via de leerkracht. Of kijk op www.pcgvo.nl. 
 
Met vriendelijke groet,  
Aagje Kleefstra 
(PC)GVO docent. 
 
Hallo Wereld - Thema Huis/Thuis 
Na zes vakantieweken komen de kinderen terug naar school. De groep waarin kinderen dit schooljaar 
samen zijn, mag voor hen een plek van veiligheid en geborgenheid zijn, waar ze zich thuis voelen. De 
dagen worden korter, het najaar en de winter komen er weer aan. Ieder mens heeft beschutting en 
veiligheid nodig. 
 
We denken met de kinderen na over de vraag wat een thuis nog meer is dan een dak boven je hoofd. 
Huis en thuis gaat over onderdak en over het gevoel ergens bij te horen, je veilig en geborgen te 
weten. 
 
In de lessen nodigen we kinderen uit om hun horizon te verbreden. Een huis staat immers niet op 
zichzelf, maar staat in een straat, een buurt, en een stad of dorp. Het thema gaat ook over hoe goed je 
met elkaar kunt samenleven. We werken met verhalen uit de verschillende levensbeschouwelijke 
stromingen waarin we hopen dat de kinderen de symbolische betekenissen van het begrip “huis” leren 
kennen. In sommige godsdiensten is er ook een “huis” van God/Allah. Ook daarmee maken de 
kinderen kennis. We kijken met elkaar hoe kinderen over de hele wereld wonen en hoe het er bij hun 
thuis uitziet.  
 
Wij hopen op leuke lessen. 
 
Met vriendelijke groet,  
Team Hallo Wereld 
Sevda Uzun, Aagje Kleefstra en Hennie Vis 
 
Reminder: studiedag 
Ma 19-09 a.s. hebben wij studiedag. De kinderen zijn dan vrij van school. 
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Hoofdluiscontrole 
Dinsdag 6 september komt de luizenpluisgroep weer op school om alle kinderen te controleren op 
hoofdluis. Regelmatig controleren wij de kinderen op de aanwezigheid van hoofdluis. Dit is belangrijk, 
omdat hoofdluis zich erg snel verspreidt en wij op onze school een epidemie willen voorkomen. 
 
EU-Schoolfruit 
We hebben besloten te stoppen met het EU-schoolfruitproject. We staan nog steeds achter de 
gezonde visie, echter de ervaring leert inmiddels dat de kwaliteit van het aangeboden fruit steeds 
minder is geworden. Er was weinig variatie in het aangeboden fruit, het fruit kwam veelal gebutst en 
soms zelfs al rottend aan. Uiteraard hebben wij hierover klachten ingediend, echter dit leidde niet tot 
de gewenste verbetering. Dit willen wij de kinderen niet meer aanbieden. We blijven uiteraard 
stimuleren dat u uw kind zoveel mogelijk fruit meegeeft naar school als 10-uurtje. 
 
Nationaal Schoolontbijt 
In november vond altijd het Nationaal Schoolontbijt plaats. We hebben geconstateerd dat de 
belangstelling hiervoor afnam. Dat heeft ertoe geleid dat we besloten hebben om dit project te 
beëindigen. 
 
Toneelvoorstelling alle groepen 
In de “pre-corona” tijd was het een goede gewoonte dat groep 1 t/m 7 1x per jaar een 
(toneel)voorstelling voor de ouders organiseerde. Deze gewoonte hebben wij omgebogen naar een 
culturele dag voor alle groepen. Deze dag vindt plaats op di 30 mei 2023 o.l.v. “de vuilnismannen”. Alle 
groepen komen deze dag aan bod en u kunt t.z.t. naar de voorstelling op deze dag komen kijken. 
Informatie over deze dag en tijdstip van de voorstelling volgt later dit schooljaar. 
 
Informatiepakketje 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een informatiepakketje van juf Joyce, onze nieuwe gymjuf. 
 
 
 
 


