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Beste ouders / verzorgers, 

 

Soms gaan dingen niet zoals je wilt. Bijvoorbeeld omdat iets niet lukt, omdat anderen je tegen lijken 

te werken of omdat het bij nader inzien toch niet zo leuk of makkelijk is als je gedacht had. Dan zou 

je het liefst opnieuw willen beginnen. Alsof je een nieuw wit vel papier zou kunnen pakken dat nog 

helemaal leeg is. Het begin van een schooljaar kan zo’n moment zijn dat je weer met een schone lij 

kunt beginnen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Dat mensen opnieuw kunnen beginnen, is misschien 

wel een van de meest fundamentele thema’s in de Bijbel. Keer op keer wordt verteld dat mensen 

een nieuwe start maken. En dat niet alleen: ze krijgen daar ook op hulp bij. Juist als ze in situaties 

terecht komen waar ze op eigen kracht niet zomaar uit komen, is er iets of iemand die hen bij de 

hand neemt. 

In deze eerste periode van het schooljaar lezen we over het volk Israël in Egypte. Dat volk moet een 

nieuw begin maken; want zoals het daar in Egypte met ze gaat, kan het niet langer. Daarom belooft 

God aan Mozes dat het volk weg zal trekken. Maar dat gaat niet zomaar van het ene op het andere 

moment. De farao wil het volk niet laten gaan, zelf vinden ze het ook moeilijk om te geloven dat er 

echt iets kan gebeuren. Als de farao blijft weigeren, komen er zware plagen in het land. Het is een 

tijd van onzekerheid en angst. Maar dwars daardoorheen proberen Mozes en zijn broer Aäron de 

hoop levend te houden dat God echt een nieuw begin maakt met zijn volk. 

De verhalen uit Exodus zijn niet alleen mooi om te vertellen, ze kunnen 

ook betekenisvol worden voor kinderen. Als je graag een nieuw begin 

zou willen maken, als je soms onzeker bent, als het tegenzit of als je 

uitkijkt naar wat komen gaat; dan gaan deze verhalen over jou.  

We hopen dat de kinderen weer veel ontdekken rond deze verhalen! 

 

We hopen dat de verhalen weer inspirerende gesprekken opleveren in 

de klas! 

 

 

Voorwoord 



  

 

Op maandag 28 november a.s. is de incasso voor de ouderlijke vrijwillige   

bijdrage. 

 

Maandag 31 oktober is het de laatste werkdag van meester Wim Jan op De 

Wynroas. Wij zullen hem in teamverband hem nog een kleine attentie 

aanbieden voor zijn inzet en wensen hem veel succes in zijn nieuwe 

werkomgeving.  

 

Vrijdag 2 december vieren op de hele school Sinterklaas. De groepen 1 zijn 

daarom donderdag 1 december vrij en worden vrijdag 2 december bij het 

feest verwacht!! 

 

We zien de laatste weken dat een kleine groep leerlingen laat op het 

schoolplein komt. We willen u als ouder/verzorger vragen om er mede voor te 

zorgen dat de kinderen half  9 in de klas zijn. Misschien gaan sommige 

leerlingen te laat van huis en anderen hangen onderweg rond. Vanaf 8.20 uur 

staat het hek open en mogen de kinderen naar binnen. Graag beginnen we de 

lessen om half negen met alle leerlingen. Alvast dank voor uw medewerking! 

 

 

                                    De Wynroas is nog in het bezit van een legaat. Voor dit legaat is een  

               stichtingsbestuur die beslissingen kan nemen, onder bepaalde voorwaarden,  

               omtrent de besteding van het geld. 

               In dit bestuur zit altijd de algemeen bestuurder, de directeur van de Wynroas  

                                    en een lid die de oudergeleding vertegenwoordigt. Voorgaande jaren heeft  

                                    Henk Prins altijd, namen oudergeleiding, de belangen van ‘De Wynroas’,  

                                    behartigd. Vanaf deze plaats willen wij Henk nogmaals  dank zeggen voor  

                                    zijn inbreng in dit bestuur. Zijn plaats in het stichtingsbestuur zal worden  

                                    overgenomen door André Weening. 

                        In  de laatste vergadering van de Schoolraad/MZR hebben  

               Damaris de Jong (MZR) en Linda van der Veen (Schoolraad) afscheid  

               genomen. Vanaf deze plaats willen wij Linda en Damaris dank zeggen voor  

               hun inbreng in dit bestuur. 

                        We zijn dus voor beide geledingen op zoek naar een nieuw lid. 

                        Belangstellenden kunnen zich melden / kandidaat stellen. U kunt uw naam  

                        doorgeven bij de voorzitter van de Schoolraad; Pieter Kloosterman.  

                        Ook kunt u bij hem inhoudelijke informatie krijgen over deze functies. 

Woensdag 2 november de leerkrachten een studiedag. De leerlingen zijn dan vrij. 

 

In het kort 

 Studiedag  



 

Maandag 3 t/m donderdag 13 oktober was het kinderboekenweek op de Wynroas. Dit jaar stond het 

thema 'Gigagroen' centraal. De kinderboekenweek werd geopend met een kort praatje over het 

thema door meester Andries wat gevolgd werd door een prachtige dans door leerlingen van groep 7 

& 8. Daarnaast waren er de afgelopen weken tal van activiteiten voor de leerlingen. Zo gingen er 

groepen naar de bibliotheek, de bovenbouw groepen gingen voorlezen bij de kleuters en de 

meesters en juffen kwamen voorlezen in de voorleescarrousel. Er waren gastlessen en natuur 

uitstapjes. Sommige lessen zullen ook nog na de herfstvakantie plaatsvinden, omdat de 

gastdocenten of de lesmaterialen tijdelijk niet beschikbaar waren. (er waren meer scholen die dit 

wilden gebruiken) De kinderboekenweek werd afgesloten met een presentatie in eigen klas op 

donderdag 13 oktober. Hiervoor was grote belangstelling van ouders, verzorgers) pakes & beppes 

en andere belangstellenden. Dit is voor de leerlingen ook altijd een extra motivatie om goed hun 

best te doen. Iedereen bedankt voor de belangstelling en de inzet. 

Op zondag 9 oktober was er in de Warmoltstsjerke een kerk-, school- en gezinsdienst.  

Het thema was: “Een nieuw begin”. Het werd een laagdrempelige vrolijke viering in een mooi 

gevulde kerk. De kinderen hadden mooie werkstukken gemaakt en ook flink geoefend met de 

liederen.  

Het verhaal van Zacheüs, die een nieuwe start maakt, stond centraal. Hij maakte een nieuwe start in 

zijn leven en wij maken ook vaak een nieuwe start. Een nieuwe vriendschap, een nieuw schooljaar, 

sorry zeggen en opnieuw beginnen…………. 

 

De opbrengst van de collecte, bijna 

200 euro, gaat naar de voedselbank. 

Langs deze weg willen we iedereen 

ook nog dank zeggen voor zijn/haar 

medewerking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kerk, school- en gezinsdienst  

Kinderboekenweek 



 

Er wordt al een behoorlijke periode gewerkt aan de nieuwe schoolzone. De Ikeloane ligt er vanaf 

De Homear weer in tot aan de kruising bij het clubhuis. Er is dus weer voldoende ruimte om te 

parkeren voor het personeel. Het brengen en halen van de kinderen blijft nog even lastig. We hopen 

dat de streefdatum van 9 december gehaald wordt.  

Er is door ons opdracht gegeven tot het maken van een nieuwe 

ingang. Er is een nieuw hek geplaatst en er is een stuk 

bestrating aangelegd. Ook de nieuwe wachtplek is al 

gerealiseerd door de gemeente. Binnenkort hopen we de 

nieuwe wachtplek in gebruik te nemen. U hoort z.s.m. van 

ons wanneer dit gaat gebeuren. 

Met alle werkzaamheden hopen we dat er een veilige 

schoolzone wordt gecreëerd. 

 

In 2023 staat een flinke verbouwing/renovatie op stapel. De school zal voorzien worden van een 

nieuwe dakbedekking met daarop zonnepanelen. Ook zal de school op het gebied van 

klimaatbeheersing aangepakt worden. Daarnaast ligt er nog een pakket aan wensen om de indeling 

van het gebouw zo effectief mogelijk aan te pakken en de school weer up te daten naar het niveau 

van deze tijd. Alles gaat in goed overleg met de gemeente Achtkarspelen en Noventa.      

De eerste concepttekeningen zijn klaar. Nu is het zaak om met alle partijen er financieel uit te 

komen om zo definitieve keuzes te maken. Zodra er verdere ontwikkelingen zijn, houden we u op 

de hoogte. We hopen de overlast zoveel mogelijk te beperken om toch zo goed mogelijk onderwijs 

te kunnen verzorgen.  

Dinsdag 11 oktober hebben we ‘s middags 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.  

 

Ontruimingsoefening 

Verbouwing  

Schoolzone 



De Wynroas organiseert 2x per schooljaar een actie voor een door ons zelf gekozen goed doel. 

We proberen doelen ver weg en dichtbij af te wisselen. In november willen we de 

schildpaddenopvang op de Warmoltstrjitte in Harkema gaan helpen. Op hun website staat de 

volgende noodkreet: 

"Iedereen heeft ermee te maken, bij mensen thuis, de bakker, scholen, fabrieken maar ook vele non-

profit stichtingen en verenigingen. De enorme energieprijzen zijn niet lang meer vol te houden.  

We gaan kapot als de overheid hier niets aan doet! We gebruiken als schildpaddenopvang energie 

voor circa 10 gezinnen, deze kosten zijn nu gestegen tot wat normaal maar liefst 30 gezinnen 

moeten betalen! Dit kan echt geen kant op.  

Wilt u ons helpen met een donatie? In samenwerking met 

Dierenlot zal uw donatie tot € 100.- worden verdubbeld! 

Dus wanneer u 10 euro doneert, ontvangen wij 20 euro 

van Stichting DierenLot 

Help ons alsjeblieft, het zou een ramp zijn als we moeten 

stoppen met meer dan 2500 schildpadden in de opvang… 

Vanaf maandag 31 oktober t/m vrijdag 11 november 

mogen alle leerlingen flessenbonnen/zegels/zegelboekjes 

van de Poiesz Harkema en de Jumbo, AH, Lidl en Aldi in 

Surhuisterveen inleveren bij hun meester/juf. 

Helpt u ons om van deze actie een succes te maken?  

Bedankt!                                     

 

   “Team van de Wynroas” 

 

In november komen de volgende leerlingen bij ons op school: 

Joran Veenstra 

Aukje Feenstra 

Sam van der Veen 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe leerlingen 

 

We heten alle leerlingen van harte 

welkom en hopen dat ze een 

leerzame en goede tijd op  

‘De Wynroas’ zullen hebben 

 

Goede doelen actie 



 

 

31 oktober   Luizencontrole 

01 november   Vergadering GMR 

02 november   Studiedag - leerlingen lesvrij 

02 november   Vergadering Schoolraad / MZR – is tot nadere orde uitgesteld 

                                               (waarschijnlijk eind november) 

07 november   Vergadering RvT/GMR 

08 november   Bibliotheek open 

11 november Sint Maarten 

16 november Bibliotheek open 

17 november  Spreekuur gebiedsteam Mirjam Kouwer 8.30-10.30 uur 

21 november 10 minutengesprekken gr. 2 t/m 8 

22 november 10 minutengesprekken gr. 2 t/m 8 

22 november Bibliotheek open 

25 november   Nieuwsbief nr. 3 

28 november   Vergadering Raad van Toezicht 

30 november   Bibliotheek open 

 

Vanuit Plaatselijk Belang Harkema willen wij graag de Harkemaster Courant terugbrengen in ons 

mooie dorp! 

Ken je iemand of ben je zelf geïnteresseerd om hieraan mee te willen werken, dan kun je dat 

aangeven bij pb@deharkema.frl of bij Kim (06-29104104). Zo kunnen we gaan kijken of we een 

goed, sterk en creatief team kunnen samenbrengen om de krant weer op te starten.  

Zeg het voort en meld je aan! 

 

 

 

 

 

                                                   Data 

 

De Harkemaster Courant 
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Sint Maarten 


