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Opening schooljaar 

Op maandag 19 augustus is het nieuwe schooljaar weer 
van start gegaan. Met alle kinderen, het team en de aanwezige ouders hebben we getoast op het 
nieuwe schooljaar en zijn de kinderen dansend de school binnengegaan. Sommigen naar hun 
vertrouwde lokaal met dezelfde meester of juf, anderen naar een nieuw lokaal met een “nieuw” 
gezicht voor de groep. We wensen een ieder een goed schooljaar toe. 

Onderwijskundige ontwikkelingen: Taal/lezen/woordenschat 

Het komend schooljaar gaan we ons richten op het taalonderwijs, de taalontwikkeling van kinderen 
en de uitbreiding van de woordenschat, het voorlezen, het technisch- en begrijpend lezen. We doen 
dit als school samen met de peuterspeelzaal en de kinderopvang om zo een goede doorgaande lijn te 
bewerkstelligen. Een goede taalontwikkeling is van essentieel belang voor het leren van kinderen. Uit 
het inspectiebezoek kwam ook naar voren dat de taalontwikkeling een aandachtspunt voor de school 
moet zijn. Om een en ander goed in de groepen van de grond te krijgen zijn we een 
begeleidingstraject gestart. Een eerste aanzet was de ouderavond over het belang van voorlezen. We 
hebben als team een aantal studiedagen gepland waarop onze begeleidster, Brenda Kokje, op school 
aanwezig is om samen aan de slag te gaan met de diverse onderdelen. Onder het kopje belangrijke 
data vindt u de dagen waarop we een studiedag hebben. 

Voorlezen is leuk en nuttig 

Door Erik Jansen 

Op dinsdag 3 september organiseerde de school een thema-avond over het belang van voorlezen. Ze 
hadden Brenda Kokje van Bureau Meesterschap uitgenodigd om hierover te komen vertellen. Veel 
ouders hadden zich vermoedelijk niet los kunnen scheuren uit hun boek, want de opkomst was 
vanavond teleurstellend laag. De afwezigen misten hierdoor een geïnspireerd verhaal over hoe 
voorlezen de woordenschat van kinderen vergroot. Een grotere woordenschat vergemakkelijkt het 
leren. Als je veel woorden kent die samenhangen met een bepaald begrip, zal nieuwe informatie 
over dit onderwerp sneller blijven hangen bij je kind. De woorden die je kent bezitten een soort lijm 
waaraan nieuwe kennis gemakkelijk vastplakt. Brenda vertelde ons dat kinderen die aan het begin 
van de basisschool een kleine woordenschat hebben hun achterstand tijdens hun schooltijd 
nauwelijks meer kunnen inhalen. Voorlezen is de beste manier om de woordenschat van je kind te 
vergroten. Dagelijks tien minuten voorlezen is al genoeg. Brenda gaf ons verschillende tips over hoe 
het voorlezen het meest effectief is: lees boeken die passen bij de interesse van je kind en bespreek 
hetgeen je hebt voorgelezen. Verder kun je van alles voorlezen: prentenboeken, sprookjes, 
gedichten, maar ook informatieve boeken. Met voorlezen kan je niet vroeg genoeg beginnen. Ook 
baby’s vinden het leuk om voorgelezen te worden. Veel ouders stoppen met voorlezen, zodra hun 
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kind zelf kan lezen, maar ook voor oudere kinderen is het leuk en nuttig om voorgelezen te worden. 
De afwezigen misten behalve het gloedvolle betoog ook hoe meester Bart met een marktkraam op 
zijn hoofd kan balanceren en hoe meester Jaap onder een kleedje zijn energie vond. Na een 
spannend potje woordbingo gingen we om 21.30 uur weer naar huis. Net te laat om de kinderen nog 
voor te lezen, maar iedereen had het vaste voornemen om dat morgen toch zeker wel te doen. 

Juf Ilse/ Gabriëlla 

Buurtsportcoach Schiermonnikoog. 
Na drie mooie en sportieve jaren op Schiermonnikoog was het voor Ilse tijd om een nieuwe uitdaging 
aan te gaan. Deze uitdaging heeft zij gevonden als buurtsportcoach in Sud-West Fryslân. Ilse wil 
iedereen hartelijk danken voor de super leuke tijd op Schiermonnikoog! 
 
Met het gaan van Ilse werd een nieuwe buurtsportcoach gevonden in Gabriëlle. Zij neemt alle taken 
over van Ilse, zoals de gymlessen, voetbaltraining, tennislessen en JOGG. Gabriëlle is al enthousiast 
begonnen en heeft er super veel zin in! 
  
Gelukkig is Ilse ook nog af en toe te vinden op Schiermonnikoog tijdens de Devil’s trail 8 en 9 novem-
ber en de Monnikenloop 30 maart. We zien jullie dan heel graag (hardlopend) tijdens deze super 
leuke evenementen! 
  
Groetjes, 
Ilse en Gabriëlle 
 

Zwangerschapsverlof juf Dagmar 

Lieve allemaal, 
De gedachte aan afscheid nemen probeer ik al weken voor me uit te schuiven. 
Ik wil er nog niét aan denken, afscheid nemen van deze mooie school, dit fijne eiland en deze lieve 
kinderen. 
Ruim drie jaar geleden stapte ik hier voor het eerst binnen. Nét afgestudeerd en wel zin in een mooi 
avontuur. Voor ik het wist werkte ik fulltime op Yn de Mande en leerde ik het eiland en de mensen 
steeds beter kennen. Ik heb het altijd een voorrecht gevonden om hier te mogen werken en onder-
deel te zijn van deze kleine, bijzondere gemeenschap. 
Bedankt voor het vertrouwen jullie kinderen aan mijn zorg toe te vertrouwen, ik vond het een grote 
eer! 
Het ga jullie goed en tot ziens! 
 
Lieve groet, (juf) Dagmar 
 
Meester Bart 

Ik ben Bart Boekhold en ben op 17 augustus 1960 in Hoogezand geboren aan boord van een 
binnenvaartschip. In Groningen ben ik grotendeels opgegroeid, ging ik naar school en ik heb daar ook 
Duits en Geschiedenis gestudeerd. Pas vele jaren later besloot ik alsnog naar de Pabo in Meppel te 
gaan. In 2009 ben ik hier op Schiermonnikoog gekomen en werkte op dat moment ook nog voor de 
Hoenderloo Groep op de Veluwe. Het aantal uren hier nam toe en daarom besloot ik dan ook, om 
het werk in Gelderland te beëindigen. Ik ben woonachtig op Schiermonnikoog en tijdens weekenden 
en vakanties ben ik in Assen, of in Schiedam. Daar ligt mijn jachtje en als het even kan vaar ik 
daarmee. Zo heb ik dit jaar een Noord-Zuid reis door het Nederland van boven de grote rivieren 
gemaakt. Reizen is dan ook een van mijn grootste liefhebberijen. Geschiedenis en archeologie 
behoren zeker ook tot mijn interessegebieden en dit combineer ik dan ook graag met bezoekjes aan 
een museum en allerlei historisch interessante plaatsen. Ik heb redelijk fanatiek getennist, maar heb 



helaas al jaren geen bal meer weten te raken. Wel ben ik al weer geruime tijd lid van de Cantorij 
Schiermonnikoog. Naast muzikale interesse heb ik ook een passie voor met name oude Russische 
films. Toen ik dan ook dit voorjaar werd gevraagd om te komen werken op de basisschool voelde ik 
mij zeer vereerd. De afwisseling in het werken met kinderen van verschillende leeftijden vind ik niet 
enkel een uitdaging, maar heel fijn om te doen en zo een bijdrage te mogen leveren aan de 
ontwikkeling van de jeugd op Schiermonnikoog. Ik hoop dat een en ander ook gestalte gaat krijgen in 
de vorming van het L.O.C., want een eiland zonder gedegen onderwijs is toch een onwenselijke en 
ook ondenkbare situatie. Mocht iemand nader met mij kennis willen maken, dan hierbij de 
uitnodiging. 

 

Kinderboekenweek 

De kinderboekenweek is dit jaar van 2 t/m 13 oktober. Het thema van dit jaar is: “Op reis”. Het team 
is druk met de voorbereidingen bezig om er weer een flitsende start van te maken. 

Schooltuintjes  

Ook komend schooljaar gaan de leerlingen met 
school weer een of twee keer naar de Pluktuin om 
te zaaien, planten of te oogsten. Voor de 
leerlingen van groep 5, 6, en 7 die dit vaker willen 
doen, gaan we op de Pluktuin schooltuintjes 
opzetten. Elke vrijdagmiddag van 15 tot 16 uur 
werk je in je eigen tuintje. Met elkaar maken we 
een plan welke groente en bloemen we willen 
zaaien en planten. De oogst mag natuurlijk mee 
naar huis. Het seizoen loopt van maart tot 
oktober, maar dit najaar willen we graag al een 
paar keer bij elkaar komen om plannen te maken. Wie mee wil doen, kan een berichtje sturen naar 
Janneke 06 57967397. 

 
De schaaklessen beginnen weer! 

  
Voor de schakers die eerder hebben meegedaan aan de naschoolse lessen komt er in okto-
ber een kleine opfriscursus/toernooitraining. Dit is voor kinderen die mee willen doen aan 
het schaaktoernooi van Lytje Willem op zaterdag 2 november, waarbij kinderen van de wal 
en het eiland het tegen elkaar opnemen tijdens een heuse grand prix. De toernooitraining is 
op de eerste drie donderdagen van oktober (3e/10e/17e), zoals altijd om 15u op school. 
  
Na de herfstvakantie starten de schaakjuffen met de winterlessen, voor alle kinderen vanaf 
de middenbouw die mee willen doen. Kan je al schaken en wil je nóg beter worden? Of heb 
je het nog nooit gedaan en wil je het graag leren? Welkom! De lessen zijn op alle donderda-
gen van november en op 12 december, van 15u tot 16u op school. Na de kerstvakantie kij-
ken we met elkaar hoe lang we in het nieuwe jaar doorgaan. De lessen kosten 7,50 euro per 
kind voor alle lessen samen,  zodat de juffen het lesmateriaal 
kunnen verzorgen. Wil je meedoen aan de schaaklessen? 
Aanmelden kan via een berichtje aan Janneke (06-57967397) 
of Esther (06-10339750).  



 

Informatie-avond  

Op donderdag 12 september was er de informatie-avond  voor alle groepen. De leerkrachten hebben 
over het reilen en zeilen , de werkwijze, wat er van kinderen wordt verwacht, verteld.  

 

Belangrijke data 

 Kinderboekenweek 2 t/m 13 oktober 

 Vrijdag 18 oktober zijn de kinderen vrij i.v.m. een teamdag 

 Herfstvakantie: 19 oktober t/m 3 november 

 In de jaarkalender hebben we u zoveel mogelijk data gemeld  waarop de kinderen vrij zijn. 
De studiedagen van het team waren toen nog niet bekend omdat we afhankelijk zijn van de 
data dat externe deskundigen beschikbaar zijn. 

De Studiedagen team : Lezen/woordenschat ontwikkeling/technisch lezen en begrijpend 
lezen: 

- Dinsdag 5 november 

- Dinsdag 3 december 

- Dinsdag 17 december 

- Dinsdag 14 februari 

- Deze dagen zijn de kinderen vrij 


