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Beste ouders/verzorgers, 

We lezen verhalen uit het boek Genesis – over Abraham, Sara en Hagar; over Isaak en 

Rebekka; over Jakob, Lea en Rachel. Het zijn prachtige verhalen waarin grote thema’s 

uit het leven aan de orde komen, zoals angst, bezorgdheid en jaloezie, maar ook hoop, 

liefde en verrassing. In deze oeroude verhalen gaat het over gevoelens en 

gebeurtenissen die ieder mens kan meemaken. 

Het thema van deze periode is ‘Uitweg’. Het lijkt af en toe alsof het verhaal van 

Abraham en zijn familie aan een zijden draadje hangt. Ze komen in situaties terecht 

waarvan je zou kunnen denken: Hoe moet dit ooit nog goed komen? Hoe kan dit verhaal 

nog verder gaan? We horen over Lot, die in Sodom terechtgekomen is: een stad vol 

onverdraagzaamheid en haat. We horen hoe Abraham en Sara proberen God een 

handje te helpen bij het vervullen van zijn belofte, waarmee ze het alleen maar erger 

maken. We horen over Hagar: een moeder die met haar kind de woestijn in wordt 

gestuurd. Over Jakob, die op de vlucht moet voor zijn eigen familie. 

Het zijn grote verhalen, die steeds weer actueel worden. Maar het zijn ook verhalen 

van hoop, waarin mensen een uitweg vinden uit moeilijke omstandigheden. Daardoor 

kunnen we ook wat leren van deze verhalen. De verhalen zijn oefenplaatsen voor het 

echte leven. Je leert er om je ogen en oren op te houden, om te blijven zoeken naar 

kansen en openingen. En ook om een beetje vertrouwen te hebben. Want als jij de weg 

niet weet, zal er vroeg of laat iemand zijn die je bij de hand neemt. Zo maak je een 

nieuw begin!                                      

                                                                       Het team van “De Wynroas” 

 

Na een drukke periode in met name persoonlijke sfeer is iedereen gelukkig weer op de 

werkvloer en krijgen de kinderen les van hun eigen meester of juf.  

Hoewel de media anders doet vermoeden, kunnen wij alle groepen gelukkig steeds 

goed bezetten. Dit mede ook door de grote inzet van ons eigen team! 

Maar…………….. 

Het zal u ongetwijfeld niet ontgaan zijn: er wordt alarm geslagen door mensen 

werkzaam in het onderwijs. Leerkrachten hebben een fantastisch beroep, maar het 

wordt hen moeilijk gemaakt. Met name het lerarentekort is dagelijks voelbaar en doet 

een groot beroep op de flexibiliteit, creativiteit en belastbaarheid van leerkrachten, 

directies en bestuur. Het spreekt voor zich dat dit de kwaliteit van ons onderwijs 

onder druk zet en dat dit gevolgen heeft. Ook voor onze leerlingen.  

Voor veel collega’s is dit een belangrijke reden om gehoor te geven aan de oproep van 

de vakbonden om op 6 november het werk neer te leggen en de politiek op te roepen 

om het besluit, om dit jaar en het komende jaar geen extra investeringen te doen in 

het onderwijs, te heroverwegen. De Wynroas sluit dan ook op 6 november de deuren. 

We begrijpen dat dit voor ouders lastig kan zijn, maar hopen op uw begrip. 

Personeel  
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Onze website is vernieuwd! Op https://wynroas.noventa.nl/ vindt u alle algemene 

informatie over onze school in een opgefriste vormgeving. Neem gerust eens een 

kijkje! 

  

 

➢ Na de herfstvakantie begint type-instituut “Noord” weer met de typelessen 

voor de bovenbouw. Dit jaar zijn er 2 groepen met ook enkele ‘gast’ leerlingen 

uit andere dorpen. Samen met de leerlingen van de Wynroas doen er 

meer dan 20 kinderen mee aan deze typecursus. Er zijn 10 lessen van 

5 kwartier. De cursus wordt in april afgesloten met een examen 

➢ De datum incasso voor de ouderbijdragen (schoolgeld november) is donderdag 

28 november a.s. 

➢ Op maandag 2 december a.s. wordt het jaarlijkse ledengeld afgeschreven. 

 

 

Dinsdag 1 oktober hebben we een ontruimingsoefening gehouden. Natuurlijk waren er 

een paar kleine aandachtspuntjes, maar we kunnen terugkijken op een correcte en 

goed georganiseerde ontruiming. Voor de jongste groepen was het wel extra spannend 

omdat het echte alarm afging. We hopen het nooit mee te maken, maar toch is het 

goed om zo nu en dan even te oefenen. 

 

 

 

 

Nogmaals willen wij aandacht vragen voor de verkeersveiligheid rondom onze school. 

Er is een heel plan opgesteld en er zijn duidelijke afspraken. Toch worden deze 

afspraken en regels niet altijd nageleefd. Soms omdat ze vergeten zijn, soms door 

nalatigheid of omdat mensen helemaal geen weet hebben van onze afspraken.  

Dit komt nogal eens voor bij oppasouders, pakes en beppes etc. We willen u vragen om 

de afspraken zoveel mogelijk na te leven en ook onder de aandacht van derden te 

brengen. Het verkeersplan vindt u nog een keer als bijlage bij deze nieuwsbrief. 

In het kort  

Ontruimingsoefening 

                        Verkeersveiligheid 

Website  

https://wynroas.noventa.nl/
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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Ook dit jaar willen graag uw toestemming vragen voor het gebruik van eventuele foto’s 

en/of video’s waarop uw kind te zien is. Het gaat hierbij om gebruik van de foto’s 

en/of video’s op CBS ‘De Wynroas’, die worden verspreid via:  

• Social Schools  

• Schoolwebsite  

• Social Media (denk facebook, twitter, etc) (bij ons niet van toepassing) 

• Documenten school (schoolgids, nieuwsbrief, schoolkalender, schoolkrant en/of 

schoolbrochures)  

• Groepsfoto van de schoolfotograaf  

• Kranten en huis-aan-huis bladen 

Uiteraard wordt er zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met beeldmateriaal en worden 

geen foto’s of video’s gebruikt waarvan wij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat u of 

uw kind publicatie daarvan niet op prijs zou stellen.   

Vanaf dit schooljaar vragen we uw toestemming via de app van Social Schools.  

Op deze manier kunt u eventueel altijd uw voorkeuren wijzigen en kan de 

leerkracht/school er rekening mee houden. 

Via de optie 'mijn kinderen' in de app kunt u zelf de beeldgebruikvoorkeuren opgeven 

voor uw kinderen. Bij elke optie graag 1 keuze aangeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotomateriaal op sociale media 
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Indien wij beeldmateriaal van uw zoon of dochter voor een ander doel willen 

gebruiken, dan zullen wij hiervoor apart uw toestemming vragen.  

Indien u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s, dan geldt dit 

slechts voor het beeldmateriaal dat door of in opdracht van CBS ‘De Wynroas’ wordt 

gemaakt. Uiteraard kan het voorkomen dat ouders of leerlingen zelf foto’s maken op 

school of tijdens schoolactiviteiten.  

 

CBS ‘De Wynroas’ heeft geen directe invloed op de manier waarop dergelijk 

beeldmateriaal wordt gebruikt. Hierbij willen wij u dan ook vriendelijk verzoeken om 

beeldmateriaal slechts te gebruiken wanneer u hiervoor toestemming heeft gekregen 

van de leerlingen of ouders die op het betreffende beeldmateriaal te zien zijn.   

Uw zoon of dochter zal zelf ook een mening hebben over het gebruik van 

beeldmateriaal waarop hij/zij te zien is. We willen u dan ook graag vragen om de 

verzochte toestemming te bespreken met uw zoon of dochter. Hij/zij is dan ook op de 

hoogte van de redenen waarom u wel of juist geen toestemming geeft voor het 

gebruik van beeldmateriaal. 

Indien u toestemming geeft voor het gebruik van foto’s en video’s, dan kunt u deze 

toestemming altijd zonder opgave van redenen intrekken. Ook dit doet u dan via de 

Social School app. Uiteraard is het mogelijk om CBS ‘De Wynroas’ te verzoeken om 

een specifieke gebruikte foto of video van uw kind niet meer te gebruiken in een 

nieuwsbrief of de schoolkrant, dan wel om het beeldmateriaal te verwijderen van de 

website of de sociale media van CBS ‘De Wynroas’.   

Alle foto’s en video’s die gebruikt worden door CBS ‘De Wynroas’ vallen onder het 

privacybeleid van onze organisatie dat u binnenkort kunt vinden bij de informatie over 

social schools op onze nieuwe website. In het privacybeleid wordt uitgelegd door CBS 

‘De Wynroas’ op welke wijze wij met de privacy en persoonsgegevens binnen onze 

organisatie omgaan.   

Alvast bedankt voor uw medewerking.  
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Om samen, met u als ouders, elkaar goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen 

van onze kinderen, willen wij onze afspraken rond oudercontacten nogmaals met u 

communiceren. 

 

Nadat de leerling is aangemeld, volgt er een huisbezoek door de groepsleerkracht aan 

huis. Ook is er gelegenheid, indien gewenst, voor een kennismakingsgesprek met de 

directie (meester Andries/meester Jacob). 

Er zijn dus geen huisbezoeken meer aan de ouder(s)/verzorger(s).  

Dus de huisbezoeken aan de ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 2 en 3 komen 

hiermee ook te vervallen. 

 

Voor alle groepen is een informatieavond aan het begin van het schooljaar.  

Het spreekuur in november komt te vervallen. Wel is er nog een informatieavond voor 

groep 8 rond de advisering naar het voortgezet onderwijs. 

In november volgen dan voor de groepen 1 t/m 8 tienminutengesprekken welke een 

verplicht karakter hebben. De inhoud van de gesprekken gaan vooral over de 

voorlopige leerling resultaten en het sociaal-emotioneel functioneren in en buiten de 

groep. Voor groep 8 zal ook een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs 

worden gegeven. 

In februari volgen dan weer tienminutengesprekken n.a.v. het rapport en de 

resultaten van het CITO LOVS. De leerlingen van groep 8 krijgen dan ook een 

definitieve schooladvies. Ook deze gesprekken hebben een verplichtend karakter. 

 

In juni 10 minutengesprekken n.a.v. het rapport en de resultaten van het CITO LOVS. 

Deze gesprekken hebben geen verplichtend karakter.  

Het initiatief kan van zowel de leerkracht en van de 

ouders/verzorgers komen om een gesprek aan te vragen. 

 

 

 

Tijden de KSG-dienst werd er een collecte gehouden voor onze adoptiekinderen.  

Deze collecte heeft het hele mooie bedrag van 368 euro opgeleverd.  

We zijn hier dan ook heel erg blij mee. Alle gevers hartelijk dank. 
 

Oudercontacten 

Oudercontacten & tienminuten gesprekken 

Goede doelen actie 
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Tussen de middag eten de kinderen op school. De kinderen hebben bij de ingang van 

het vijf-gelijke-dagenrooster allemaal een lunchtasje gekregen. Sommige van die 

lunchtasjes zijn inmiddels kapot.  

Een vervangend lunchtasje is verkrijgbaar voor € 3,00. Op maandag of dinsdag kunt u 

deze krijgen bij meester Andries en donderdagmorgen kan dit bij Johanna de Boer 

van onze administratie.  

 

Nog even ons afspraken ten aanzien het eten en drinken tijdens de pauzes: 

Voor de beide pauzes krijgen de leerlingen van thuis “een gezond tussendoortje” mee. 

• Kleuterbouw, de groepen 1 en 2  

• Fruit (voorkeur) of een stuk brood met gezond beleg.  

• Wat drinken in een stevige afsluitbare beker. In geen geval  

          koolzuurhoudend.  

▪ Bekers en fruitbakjes zijn voorzien van de naam  

▪ Eten en drinken gebeurt halverwege de ochtend en in de  

         lunchpauze in de kring.  

• Groepen 3 t/m 8  

o Fruit, een stuk brood met gezond beleg of een stuk  

         “verantwoorde” koek ( bv. fruitkoeken) 

o Eventueel iets te drinken, mits dit bestaat uit een kartonnen pakje  

          of een stevig afsluitbare beker. Ook hier in geen geval  

          koolzuurhoudende dranken 

▪ Eten en drinken gebeurt in de groep rond de pauzes. 

Op woensdag mogen de leerlingen van thuis “een lekker” tussendoortje” meenemen.  

Het is natuurlijk lastig te bepalen wat een ‘lekker ’tussendoortje is. Wel willen we 

benadrukken dat de ouder(s)/verzorger(s)hierin verantwoordelijk zijn en blijven.  

Bovenstaande zal door de groepsleerkrachten met de leerlingen worden besproken in 

de groepen.  

Er wordt door de groepsleerkracht toezicht gehouden. Leerlingen die tóch 

“in overtreding” zijn, krijgen dit te horen met het gevolg dat bv. snoepgoed om 2 uur 

weer mee naar huis wordt gegeven. Bij herhaling (na een week) wordt het snoepgoed 

ingenomen. Dat is natuurlijk vervelend voor álle partijen. 

We zullen daarom regelmatig via de schoolbrief beroep op de medewerking van 

thuis. We willen wel benadrukken dat de ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk zijn 

en blijven voor de uitvoering van deze afspraken.  

Lunch 
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Op maandag 14 oktober kregen de leerlingen van alle groepen van basisschool de 

Wynroas in Harkema bezoek van de World Servants Harkema. Dit bezoek was n.a.v. 

de sponsorloop die net voor de vakantie georganiseerd was door de Wynroas ter 

ondersteuning van het project in Oeganda afgelopen zomervakantie.  Daarnaast was 

het kinderboekenweek en de reis van World Servants sloot mooi aan bij het thema 

"Op reis" van deze kinderboekenweek.  

Aandachtig luisterden en keken de leerlingen naar een mooie fotopresentatie waarbij 

de World Servants vertelden over de renovatie en bouw van de kleuterschool en de 

bouw van wc's voor de kleuters. Er kwamen zelfs nog foto’s voorbij waarbij twee oud 

leerlingen van de Wynroas druk bezig waren met de bouwwerkzaamheden.  

Het uiteindelijke resultaat mocht er dan ook zijn aan het einde van de drie weken; een 

mooi gerenoveerde school met keurige klaslokalen en geschikte wc’s voor de kleuters. 

Tevens werd er verteld over het kinderprogramma voor de lokale kinderen. Met een 

verhaal uit de bijbel dat verteld en middels een toneelstukje uitgebeeld werd,  met 

spelletjes, knutselen, liedjes zingen en dansen was er op die manier ook aandacht voor 

de kinderen.  

Tot slot kwam in een filmpje het hele avontuur nog in 1 minuut voorbij (NB. een lange 

versie van deze film is te vinden op YouTube: Aftermovie Oeganda – World Servants 

2019). Het was een zeer geslaagde en mooie ochtend voor zowel leerlingen als voor de 

World Servants.  

 

 

  

In november verwelkomen we 4 nieuwe leerlingen 

Jara Spoelstra 

Sela Popa 

Marrit Dalmolen 

Jens Rinsma 
  

Geboortebericht: 
 

Elin de Graaf, zusje van Liam (2A) en Aron (1C) is geboren op 10 oktober. Namens het 

hele team de hartelijke felicitaties aan het gezin de Graaf 

 

 

 

 

Leerlingen 

  

 

World Servants komen vertellen over hun reis. 
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18 oktober                      Studiedag personeel; kinderen vrij  

28 oktober   Informatieavond V.O. groep 8 

29 oktober                      Bibliotheek open 

31 oktober   Start typecursus 

04 november  Luizencontrole 

05 november  Vergadering Ledenraad 

06 november  Bibliotheek open 

08 november  Groepsbrief 1 mee gr. 3 t/m 8 

11 november Sint Maarten 

12 november Bibliotheek open 

13 november   Vergadering Raad van Toezicht 

18 november Overleg Schoolraad / MZR 

19 november Overleg GMR 

20 november Bibliotheek open 

25 november 10 minutengesprekken gr. 2 t/m 8 

26 november 10 minutengesprekken gr. 2 t/m 8 

26 november  Bibliotheek open 

28 november  Incasso van de ouderbijdrage 

29 november  Nieuwsbief nr. 3 

 

 

 

 

Bieb Flits! 

 

Hallo allemaal, 

als lees- en mediaconsulent van Bibliotheken Noord Fryslân heb ik weer een aantal 

lees- en app tips voor jullie.  

 

Makkelijk Lezen Plein 

Sommige kinderen vinden lezen niet zo leuk omdat ze er moeite mee hebben. Speciaal 

voor hen is er het Makkelijk Lezen Plein in de Bibliotheek. Hier vinden ze mooie 

leesboeken zonder moeilijke woorden én informatieve boeken met weinig tekst en veel 

plaatjes. Er staan veel bekende boeken bij. Ook zijn er verfilmde kinderboeken en 

luisterboeken.  

Data oktober & november 

  

Nieuws van de bibliotheek 
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Alle boeken staan met de voorkant naar voren in de kast, zodat het kiezen makkelijk 

en leuk wordt. Daardoor gaan kinderen liever lezen en worden ze er beter in. Handig 

voor nu én voor later. 

Deze boeken lezen? Leen ze bij de Bibliotheek! En kijk eens 

www.makkelijklezenplein.nl 

 

 
 

Yoleo 

Yoleo is een gratis app die het voor kinderen van 8 tot 12 jaar leuk en eenvoudig 

maakt om te lezen. Met Yoleo kunnen kinderen het boek lezen en tegelijkertijd 

luisteren naar het verhaal. Kinderen die lezen niet zo leuk vinden, genieten hierdoor 

meer van het boek. Yoleo uitproberen? Ga dan naar www.yoleo.nl. 

Kinderen die vaker via Yoleo lezen, kunnen een account aanmaken en inloggen met het 

nummer op hun bibliotheekpas. Met het lezen verdienen ze leespunten die ze kunnen 

gebruiken in een game waarin ze een kamer kunnen inrichten. Dat maakt het lezen nog 

leuker. 

 

 
 

Op onze website www.ontdekdebieb.nl staan tips voor (voor)lezen, apps en veel meer. 

Bovendien zijn kinderen tot 18 jaar gratis lid van de bieb. 

http://www.makkelijklezenplein.nl/
http://www.yoleo.nl/
http://www.ontdekdebieb.nl/

