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Beste ouders/verzorgers, 

 

Vele ouder(s) / verzorger(s) hebben vorige week gebruik gemaakt van de mogelijkheid om even 

met hun kind in de eigen groep te kijken. Tevens heeft iedereen een informatieboekje gekregen over 

de groep. De opkomst was overweldigend en de sfeer was goed. We hebben het allemaal als zeer 

positief ervaren. Nu maar met volle kracht vooruit richting de herfstvakantie 

 

Het team van “De Wynroas”  
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     In deze  schoolbrief van dit schooljaar o.a.  
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• Na ruim een jaar met erg veel plezier op de Wynroas te hebben gewerkt is er een nieuwe 

uitdaging op mijn pad gekomen. Vanaf 1 november zal ik gaan werken op een basisschool 

voor asielzoekers in Drachten. Ik wil een ieder bedanken voor de fijne en leuke 

samenwerking. Met vriendelijke groet, Wim Jan 

 

• Mijn naam is Maaike Broos. Ik ben 21 jaar jong en woon in 

Drogeham. Ik zit in het derde leerjaar van de PABO.  

Deze opleiding volg ik aan het NHL Stenden in Leeuwarden. 

Naast school tennis ik graag en werk ik als verkoper in de 

bakkerij.  

Het komende halfjaar ben ik op dinsdag en vrijdag te vinden in 

groep 8 van De Wynroas. Ik kijk er naar uit om stage te mogen 

lopen op deze school! 

 

 

Sinds vorig jaar constateren we een nieuw fenomeen onder de leerlingen: de smartwatch.  

Enkele leerlingen hebben deze smartwatch ook mee naar school. Leuke technologie, maar niet echt 

handig in de klas. Kinderen worden afgeleid door berichtjes/mailtjes etc. We hebben als school dan 

ook besloten om de stopwatches niet toe te staan tijdens de lessen. Net als de smartphones vragen 

we om deze thuis te laten. Mochten de kinderen de smartphone of smartwatches toch mee nemen 

naar school, om welke reden dan ook, bewaren we die tijdens schooltijd op een centrale plek en 

krijgen de leerlingen deze om 14.00 uur terug. We rekenen op uw begrip! 

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  

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

o Wat drinken in een stevige afsluitbare beker. In geen geval koolzuurhoudend.  

o Bekers en fruitbakjes zijn voorzien van de naam  

o 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 

Personeel  

De gezonde lunch 

Smartwatches 



o 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.  

 

Wanneer kinderen ziek zijn wordt er van ouders/ verzorgers verwacht dat zij de leerlingen tussen 

8.00 - 8.20 uur telefonisch afmelden. Mocht dit om welke reden niet lukken kunt u de leerkracht 

een mailtje sturen. Dit geldt ook voor een ziekenhuis, dokters of tandartsafspraak. (zoveel mogelijk 

buiten school graag). Mocht u per mail een bericht aan de leerkracht doen, wilt u dan meester 

Andries in CC meenemen? (meester Andries is dagelijks aanwezig) In geval van ziekte van de 

betrokken collega of wegens andere reden van afwezigheid is het op school bekend dat een leerling 

afwezig is.  

 

Beste kinderen en  ouder(s) / verzorger(s), 

Zondag 9 oktober om 14.00 uur is er kerk,- school- en gezinsdienst in de Warmoltstsjerke.  

Deze dienst wordt verzorgd door beide Harkemaster kerken en leerlingen van groep 5 t/m 8 van 

C.B.S. "De Wynroas" . 

We nodigen jullie, u, maar ook pakes en beppes, vrienden en andere bekenden uit voor deze dienst.  

We rekenen en hopen op een grote opkomst. In de bijlage vindt u de flyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziekteverlof 

KSG dienst 



 

 

In oktober komen de volgende leerlingen bij ons op school: 

 

Milan Melles 

Tygo Fleur 

Elin de Boer 

Lukas Poelstra 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 okt  Start van de Wynroaswike / kinderboekenweek. 

4 okt.   Dierendag 

5 okt.   Schoolarts voor groep 2 leerlingen 

9 okt.  Kerk-, school- en gezinsdienst 

10 okt.  Schoolarts voor groep 2 leerlingen 

11 okt.  Ontruimingsoefening 

12 okt.  Bibliotheek open 

13 okt.  Afsluiting “Wynroaswike” 

15 t/m 23 okt.  Herfstvakantie 

24 okt.  VO-informatieavond groep 8 

25 okt.  Bibliotheek open  

28 okt.  Uitgave nieuwsbrief 3 

28 oktober  Datum incasso voor de ouderbijdragen (schoolgeld oktober)  

Nieuwe leerlingen 

 

Data 

 


