Jaargang 23
jaargang 31,

8 september 2016 nummer 1

OBS Martenaskoalle
K. vd Meijstrjitte 1c
9045 PZ Bitgummole
058-2531222
martenaskoalle@owgfier.nl

NIEUWSBRIEF
Aan de ouders/verzorgers
Agenda:
6
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26 t/m 30

Schoolreisje
Lyts OKK
Informatieavond
Gouden weken gesprekken

Even voorstellen
Voor u alweer de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. Een nieuwe schooljaar
met een heel aantal nieuwe gezichten. Meester Andre van Calsbeek, Juf Jo-Ann Dijkstra, juf
Nynke Rienks en Meester Wybren Dijkstra zijn het team van de Martenaskoalle komen
versterken.
Om alvast een klein beetje in de kunde met de nieuwe krachten te komen, hieronder een
korte introductie:
Wybren Dijkstra
Hallo allemaal. Mijn naam is Wybren Dijkstra en ik ben 37 jaar oud. Ik woon samen met mijn
vriendin Janna en onze kinderen Jort en Ninthe in Menaldum. Mijn hobby’s zijn voetbal,
kaatsen en schaatsen.
Nadat ik zo’n 10 jaar voor de klas had gestaan heb ik de kans gegrepen om adjunct directeur
te worden. In deze periode heb ik met goed gevolg de schoolleider opleiding afgerond. Na 2
jaar ben ik directeur geworden van o.b.s. de Oanset in Ried. Daar ben ik nu nog steeds als
directeur werkzaam. Naast de Oanset werkte ik vorig jaar ook op de Barraboech in Sexbierum als directeur.
Sinds begin dit schooljaar dus op de Martenaskoalle. De eerste indruk is goed, dus heb alle
vertrouwen in een fijne periode op de Martenaskoalle.
Mocht er iets zijn, schroom niet en bel of mail ons of kom gerust op school om hetgeen te
bespreken.Wilt u persoonlijk kennis maken, dan nodig ik u daarvoor van harte uit!
Tot ziens op de Martenaskoalle!

Hallo allemaal!
Ik werk nu bijna twee weken op de Martenaskoalle, waarin ik al met enkele ouders kennis
heb kunnen maken. Maar voor de meeste ouders/verzorgers ben ik uiteraard nieuw.
Dit is een mooie gelegenheid om mezelf voor te stellen:
Ik ben Jo-Ann Dijkstra en woonachtig in Stiens. Ik woon samen met Alex en ik heb twee
dochters Myrthe en Jasmijn! Myrthe is 12 jaar en gaat dit schooljaar voor het eerst naar het
Voortgezet Onderwijs en Jasmijn zit nu in groep 6 op OBS De Jint.
De Martenaskoalle is niet geheel nieuw voor mij, want alweer wat jaartjes terug heb ik hier
wel eens ingevallen. Daarnaast heb ik ongeveer 2,5 jaar lang lesgegeven aan asielkinderen,

die bij de Martenaskoalle hoorden. We zaten met 3 groepen bij Mooi Taki in. Hierna ben ik in
Menaam komen werken. En vanaf dit schooljaar werk ik bij jullie in groep 5-7 met daarin 27
leerlingen.
Op naar een leergierige en plezierige tijd!
Groeten, Jo-Ann Dijkstra

Hallo ouders en leerlingen,
Mijn naam is André van Calsbeek en ik woon met mijn vrouw Aafke
en onze dochters Jenny en Merel in Minnertsga. Bijna 20 jaar werk
ik nu als onderwijsassistent, en dat doe ik nog steeds met veel plezier. Belangrijk vind ik de omgang met elkaar en daar ga ik me ook
dit jaar weer voor inzetten, iedereen is belangrijk toch?
Hobby’s van mij zijn: tennis, schaken, lezen, voetbal kijken en foto’s nemen, vooral van insecten. Misschien dat ik jullie kinderen iets mag/kan leren over de natuur of van de edele
schaaksport, ik ga het zeker proberen. 
Op woensdag ben ik niet op school en de rest van de week ben ik alleen ’s morgens op de
Martenaskoalle, ’s middags werk in Sint Jacob.
Ik reken op een fijn schooljaar met z’n allen.

Sneeuwbalhaantje

Witte reus

Citroenvlinder

Bloedcicade

In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar stel ik me graag even voor.
Ik ben juf Nynke en heb heel veel zin om vanaf dit schooljaar op de Martenaskoalle te komen
werken. Het afgelopen schooljaar heb ik in St. Annaparochie gewerkt. Dit was in groep 5,
maar ook heb ik regelmatig voor andere groepen gestaan. Ik woon nu ruim 6 jaar samen met
mijn vriend. De afgelopen 5,5 jaar hebben we in Leeuwarden gewoond en sinds januari hebben wij ons eerste huis gekocht in Stiens.
Nu ga ik samen met juf Jo-Ann starten in groep 5/7 en zult u mij op de maandag zien.
Na een ontzettend fijn ontvangst door alle collega’s en de kennismaking met de nieuwe directeur gaan we er met z’n allen vast een heel goed jaar van maken.
Ik heb er veel zin in om op jullie school een bijdrage te kunnen leveren in het onderwijs.
Juf Nynke
Gym groep 3/4
Als uw kind in groep 3 en/of 4 zit wilt u dan een T-shirt, korte broek of gympakje en schoenen
in het gymtasje van uw kind doen. Groep 3/4 gymt op dinsdag en donderdag, maar de tasjes
mogen tot de vakantie op school blijven hangen.

Jumbo spaaractie
Op de valreep hebben we ons als school opgegeven voor de Jumbo spaaractie. U kunt punten sparen bij de Jumbo in Stiens, deze toekennen aan onze school en ons zo helpen sparen voor nieuw (buitenspeel) materiaal.
HELPT U ONS SPAREN!!!! ZEGT HET VOORT!!!!
Via onderstaande link komt u op de juiste pagina:
https://www.jumbosparenvoorjeschool.nl/provincie/Friesland?regio=132
(het kan zijn dat de Martenaskoalle er nog niet tussen staat. Bewaar de punten dan, want de site wordt binnenkort
bijgewerkt)

Kinderen groep 5/7 helpen de bijen
Samen met de kinderen van de Martenaskoalle in Bitgummole zaaide gedeputeerde Sietske
Poepjes vanmorgen de berm in bij Bitgum. Dit gebeurde met een bijenvriendelijk bloemenmengsel. Dit mengsel moet straks, als de bloemen gaan bloeien, bijen aantrekken. Zo wil de
provincie Fryslân bijdragen aan het tegengaan van de bijensterfte.
Voordat de kinderen gingen zaaien kregen ze eerst les over de bij van imker Matthé van
Hout

