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Beste ouders, 
 

Skitterende fûgels 
Vandaag gaan de kleuters nog een kunstwerk maken (vlinders)  en dan is ons 
kunstproject afgerond. Binnenkort krijgt het resultaat een prachtig plekje in de 
school.  
 

Telefonische (on)bereikhaarheid 
We zijn nog steeds slecht bereikbaar via de telefoon. Wanneer u ons niet kunt bereiken vragen wij u het via 
de mail of via Parro te proberen. 
 

Wel en wee 
We wensen ook via deze nieuwsbrief Yent van harte beterschap. Hij is inmiddels weer thuis (en al heel even 
op school geweest: gelukkig stralend van oor tot oor!) en we hopen dat hij weer helemaal herstelt. 
 
Meester Stefan gaat vanaf deze week weer twee dagen de groep (groep 8) draaien. Vaste dag hiervan is 
vrijdag; de andere dag wordt steeds in overleg afgesproken. 
 
Meester Sjouke blijft ook bij ons op school op vrijdag; nu niet meer voor de groep maar als extra 
ondersteuning. We zijn hier enorm blij mee. 
 

Voorstellen            
Met dit berichtje wil ik me graag voorstellen 
Mijn naam is Ingrid Bouma en ik ben HVO-juf. HVO 
betekent humanistisch vormingsonderwijs.  Humanisme 
betekent voor mij: ‘zelf denken en samen leven’.  

Ik kom uit Limburg en ben getrouwd met een echte Fries. Thuis praten we 
Fries. Mijn kinderen heten Jelle, Jetse en Anke. Ze studeren. Jelle woont nog 
thuis. 
Wij hebben Friese paarden en dit jaar kregen we twee veulens. Bij ons 
wonen drie Vastgötaspetsen uit Zweden. Jimmy is van mij. De andere twee 
zijn van Jelle. Er woont ook een poes met negen levens. Verder Friese 
zwartbonte leghennen en vissen.  
Ik geef met veel plezier les op negen scholen in Friesland. Ik geef les aan 
leerlingen van groep 1 tot en met 8. We hebben het over alles en nog wat. 
Bijvoorbeeld over kinderrechten, feesten, anders zijn, vriendschap en pesten’. Soms spelen we een spel of 
tekenen we. We spelen ook toneel of filosoferen. Het is telkens anders. We leren van elkaar en ook van 
onszelf. 
In de onderbouw begin ik vaak met een verhaal van Hus en Flus. Dat zijn twee eekhoorns en ze zijn 
ondeugend.  
In de lessen gebruik ik de volgende rijmpjes veel. ‘Zit het zus, zit het zo, bedenk het zelf dat is HVO!’ En 
”HVO is zeggen wat je denkt, vindt en voelt en ook luisteren naar wat een ander bedoelt’. Ik ga uit van de 
mens en zijn mogelijkheden. Ik sta blij in het leven. In mijn lessen spelen vrijheid, verbondenheid, 
gelijkheid, natuurlijkheid en redelijkheid een belangrijke rol.    
 
 



Gi-Ga-Groen 
De afgelopen weken hebben de kinderen gewerkt aan het thema Gi-Ga-Groen. In de lessen 
wereldoriëntatie hebben ze zich beziggehouden met (duurzame) energie en planten en dieren. Ook de 
opdrachten in het woensdagcircuit waren hier aan gekoppeld. Afgelopen woensdag zijn de groepen 3-8 
naar Earnewâld geweest voor een educatieve route; kikkerpad (groep 3-4), otterpad (groep 5-6) en de 
moerasroute (groep 7-8). Elders in de nieuwsbrief kunt u lezen dat deze weken worden afgesloten met de 
Kinderboekenweek.  
 

Foto’s van Gi-Ga-Groen uit Earnewâld 

 
 

 
 

  



Foto’s van Gi-Ga-Groen tijdens het woensdagmiddagcircuit 

 
 
 
Kinderboekenweek 2022 
De Kinderboekenweek is dit jaar van woensdag 5 oktober t/m vrijdag 14 oktober. 
Het thema is dit jaar Gi-Ga-Groen en staat in het teken van dieren en de natuur. 
Ook Kindcentrum De Diamant besteedt weer aandacht aan dit feestelijke leesfestijn. Zo hebben we een 
feestelijke opening in ons kindcentrum waar we het kinderboekenweeklied gaan zingen en dansen (Gi-Ga-
Groen), veel (voor)lezen en taal-leesactiviteiten organiseren. 
Op 12 oktober houden we onze voorleeswedstrijd voor de groepen 3 t/m 8.  
De kinderen mogen op 5 oktober verkleed op school komen als dieren, tuinmannen/vrouwen, of gewoon in 
kleding met veel bloemen er op!  
De opening van de Kinderboekenweek is alleen voor de kinderen bedoeld en vindt plaats onder schooltijd. 
Voor meer informatie kijk op kinderboeken.nl  
Misschien ook leuk om thuis eens extra vaak voor te lezen ! 
 

 

 

 



Schoolcontactpersoon Carins:  
ik help jou en je kind op weg als het zelf even niet lukt. 
Ik ben Tine Nouta en ben aan jullie school verbonden vanuit Carins. Heb je een vraag over de opvoeding, 

opgroeien of gezondheid van je kind? Vind je opvoeden best lastig en wil je hierover praten? Zijn er 

moeilijkheden thuis of op school of zit je kind niet lekker in z'n vel? Misschien merk je dat je kind wordt 

gepest, niet luistert, druk, agressief of verdrietig is of dat de schoolresultaten achterblijven. Soms weet je 

niet precies wat er aan de hand is, maar maak je je wel zorgen. 

 

Ik ben er om samen met jou of jullie een passend antwoord te vinden door te luisteren en mee te denken. 

Dit doe ik door tips, advies of kortdurende hulp te geven of door te zorgen dat er passende hulp komt. Dit 

kan naast de opvoeding ook op gebied van financiën, werk, wonen of huishouden zijn.   

Ik kan eenvoudig overleggen met mijn collega's bij Carins, bijvoorbeeld met onze pedagogen. Ik help jou en 

je kind graag op weg als het zelf even niet lukt. 

  

Je kunt me van tijd tot tijd tegenkomen op school. Bellen of mailen kan natuurlijk ook. Mijn advies is altijd 

vrijblijvend, er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie over Carins vind je op onze website. 

 

Contactpersoon Carins 

Tine Nouta 

Telefoon: 06-50071042 

E-mail: tine.nouta@carins.nl 

Website: www.carins.nl 
 
 

 
 
 
Over twee weken, donderdag 13 oktober, verschijnt de volgende nieuwsbrief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Margriet Reatsch, directeur Kindcentrum De Diamant 
 
Bijlagen: 

- Nieuwsflits IKC Oudega september 2022 
- Toneel 
- Club 
- Kinderdisco 
- Duaaltraject empowerment en taal 
- Ouderbrief 1 Trefwoord 

http://www.carins.nl/

