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Veranderingen

Activiteiten
In groep 1/2 zijn ze druk bezig met het
thema ‘Museum’. Wanneer u over het
plein wandelt ziet u allemaal prachtige
tentoonstellingen achter de ramen.

Personele zaken
Deze keer staat de nieuwsbrief voor het grootste gedeelte in het teken van personele zaken.
Namens juf Vera mag ik jullie bedanken voor de lieve kaartjes en cadeautjes.
Larissa showt hier de sokjes die ze heeft gekregen.
Meester Jordi Storm valt voor juf Vera in en voelt zich al helemaal thuis hier op
school. Hij mag in de pauze graag met groep 7/8 voetballen in de pannakooi.
Juf Lyanne Poelman neemt na de voorjaarsvakantie de IB taken over van juf Marit
en is al twee keer een ochtend bij ons op school geweest. De vervanger in groep
3/4 zijn wij nog mee bezig. Voor meester Pieter gaat het nu snel, het is straks zo maar 1 maart, hieronder stelt zijn opvolger meester Otto Hiemstra zich aan u voor.

Voor groep 7/8 staat er op 15 februari
een techniek-/ cultuurreis naar Amsterdam gepland. En ook gaan ze in het kader van techniek in maart naar het
Woudegemaal.
Wij zijn erg blij voor de kinderen dat op
school de vakdocenten voor muziek,
techniek, gymnastiek en schaken de
lessen weer mogen geven.
U wordt binnenkort uitgenodigd voor de
contactgesprekken en in groep 8 voor de
adviesgesprekken voor het VO.

25-01-2022
Aan de ouders van Betrouwen,
Meester Pieter vertrekt en meester Otto komt. Graag stel ik mij even aan u voor als nieuwe (voorlopig
tijdelijke) directeur van cbs Betrouwen. Mijn naam is Otto Hiemstra, hoewel
mijn initialen dat zo niet zouden zeggen. Ik onderteken officiële brieven met
S.O. Hiemstra en dat komt omdat mijn ouders, zo’n 57 jaar geleden, mij de
naam Sijbe Otte Hiemstra gaven. Misschien raadt u het al, dat was ook de
naam van mijn pake. Als roepnaam kreeg ik echter Otto. Hoewel mijn vrouw
Gerda liever de naam Otte zou gebruiken, blijft mijn roepnaam toch datgene
waarmee ik meestal word aangesproken. Ik zou dat erg fijn vinden wanneer
ook de kinderen en u dat binnenkort gaan doen.
Met mijn vrouw Gerda heb ik vier zonen gekregen en inmiddels zijn daar
ook twee schoondochters bijgekomen. Dat voelt allemaal zeer rijk.
Inmiddels werk ik zo’n 35 jaar in het onderwijs waarbij ik ben begonnen als
leerkracht op cbs De Opdracht in Ureterp en door de mogelijkheden die op mijn pad kwamen, doorgegroeid naar directeur-bestuurder. Het werk is daardoor verschoven van werken mét kinderen naar
werken vóór de kinderen. Het kind centraal houden is voor mij persoonlijk erg belangrijk en ik hoop
daarom ook dat het mij lukt om, met u als ouders en met de kinderen, een goede relatie op te bouwen.
Ik ben erg blij dat het team er alle ‘betrouwen’ in heeft om
met mij te gaan samenwerken. Ik wil mijn uiterste best doen
om voor de school aan de slag te gaan en graag aansluiten
bij de lopende ontwikkelingen van de school. De meeste
teamleden van Betrouwen zijn geen onbekenden van mij.
Met meester Gert heb ik het verleden zelfs een keer een
robbertje gevochten (zie foto van schooltheaterstuk in de
Skâns). En ook de school voelt door de jarenlange samenwerking in de VCSO als zeer vertrouwd. Bij juf Janka de
Haan kwam ik vanuit een eerdere taak al vaak op bezoek
bij Betrouwen.
In de dagelijkse praktijk zal het betekenen dat ik pendel tussen De Opdracht en Betrouwen en ik hoop
mijn tijd zo efficiënt mogelijk te verdelen. Dankzij de digitale middelen is het mogelijk om ook voor
Betrouwen te werken terwijl ik dan misschien aanwezig ben op een andere werkplek. Vaak zal ik dat
heen en weer pendelen op de fiets gaan doen want dat is sowieso één van mijn lievelingsactiviteiten
in mijn vrije tijd. Daarnaast ga ik wekelijks naar een brassband om te spelen op de bastrombone.
Ik hoop – zoals genoemd - op een goed contact met u als ouder(s), en probeer mijn gezicht regelmatig bij het hekje laten zien. Via de gebruikelijke wegen kunt u altijd een beroep mij doen. In noodgevallen kunt u mij ook bereiken via mijn mobiele nummer: 06 53239604.
Mijn woonadres is De Feart 127, in Ureterp.
Tot snel.
Groet Otto Hiemstra.

Bijbelrooster
Week 4: 24-28 jan. 2022
Mensen begrijpen Jezus niet, Marcus
2:13-22
Aren plukken op sabbat, Marcus 2:23-28
Een genezing op sabbat, Marcus 3:1-6
Week 5: 31 jan. – 4 feb. 2022
Iedereen komt naar Jezus, Marcus 3:7-12
Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19
Waar haalt Jezus het vandaan?, Marcus
3:20-30
Week 6: 7-11 feb. 2022
De zaaier, Marcus 4:1-20
Zet je lamp niet onder een emmer, Marcus 4:21-25
Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34
Week 7: 14-18 feb. 2022
De man die niet fris was, Marcus 5:1-20
Twaalf jaar ziek, Marcus 5:21-34
Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:3543
Week 8/9: 21 feb. – 4 mrt. 2022
Jezus stuurt zijn discipelen eropuit, Marcus 6:6b-13
De dood van Johannes de Doper, Marcus
6:14-29
Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:3044

