
NIEUWSBRIEF 

 
 

 
Afgelopen zaterdag waren veel muzikan-
ten van de partij bij de afsluiting van het 
Spelenderwijsproject in Nijbeets. Hoewel 
de organisatie van het project los van 
school staat, vinden we het natuurlijk erg 
leuk om te zien hoe eventueel jong mu-
ziektalent wordt aangesproken. Wij heb-
ben begrepen dat het project Spelender-
wijs een vervolg krijgt. Voor de echte ta-
lenten is de doorstroom naar de plaatse-
lijke Oerband ook mogelijk. De muziek-
verenigingen in  Ureterp zijn erg blij met 
deze jonge aanwas. 
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TALENT  
Ook op andere terreinen spotten we zo 
nu en dan bijzondere talenten bij ons op 
school. Wellicht hebt u in de SA gelezen 
over ‘Theatrobatics’ uit Wijnjewoude. De-
ze groep staat vandaag (vrijdag 23 juni) 
in de finale van ‘Holland’s got Ta-
lent’ (RTL4). Bijzonder talent van onze 
school in deze groep Marilu Calmez uit 
groep 6. Maar ook oud-leerlinge Angela 
van Arendonk (ja een zusje van juf Aman-
da) vervult een belangrijke rol. We wen-
sen de groep veel succes en plezier! 
Ook over korfbaltalent kunt u lezen in 
deze nieuwsbrief. 
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Woensdag 14 juni Fries  kampioenschap school 
Korfbal. 
Met 2 teams zijn we op weg gegaan naar Han-
tum. 
Wederom was het prachtig weer! 
De sporters waren gespannen maar super en-
thousiast. 
Het team van juf Bianca had het zwaar in een 
poule met veel ‘echte’ korfballers. Ze hebben ge-
streden voor elk punt en zijn 4e geworden in hun 
poule. Super gedaan! 
 
Het team van Marja Boersma (groep 3/4) scoorde 
de een na de andere punt en stond uiteindelijk in 
de 1/2 finale! 
In deze wedstrijd wilde de bal er telkens net niet 
in... 
De strijd om het 3e en 4e plekje was spannend, 
maar...gewonnen met 6-5! 
3e van Fryslân in de categorie 3/4!!!!!!! 
Tim, Reitse, Mathieu, Marit, Marieke  GEFELICI-
TEERD! (Samuel was helaas geblesseerd en kon 
niet mee). 
Het was een mooie, sportieve (en vermoeiende) 
middag te Hantum. 
 
Namens de ouderraad ,   Wieke Mulder 

  BIJBELROOSTER 

 

SPONSORKIDS  
Opbrengst  16 juni  €  55,25 
 
Maandelijks storten we € 250,-- voor 
‘onze’ 10 kinderen. 
 
Niet iedereen heeft altijd kleingeld in 
huis voor de kinderen om mee te ne-
men voor onze sponsorkids.  
U kunt uw bijdrage ook storten op  
rek.nr.  NL66RABO0120374315  
PCBO te Ureterp o.v.v. Sponsorkin-
deren. 
www.careforbrasil.nl  
 
  

Week 26: 26 t/m 30 juni 2017  
Barnabas en Saulus gaan op reis, Han-
delingen 13:1-12  
Paulus vertelt over God, Handelingen 
13:13-49  
Paulus en de waarzegster, Handelingen 
16:11-18 
 
Week 27: 3 t/m 7 juli 2017  
Paulus en Silas worden gevangen geno-
men, Handelingen 16:19-24  
Liederen in de nacht, Handelingen 
16:25-40  
De zonen van Skevas, Handelingen 
19:13-20 

SCHOOLFOTOGRAAF 

Vandaag  krijgt uw kind het bestelkaartje mee 
van de schoolfotograaf.  

U kunt met de daarop genoemde code en 
wachtwoord de  foto’s van uw kind bekijken en 

bestellen op 
www.dolfgroen.nl    
 
De  bestelling wordt  
bij u thuis afgeleverd, 
dit gaat niet meer via     
school. 

FANATIEKE KORFBALLERS! 
INGEZONDEN 

http://www.careforbrasil.nl
http://www.dolfgroen.nl


DDigitale aanmeldformulieren 

Dit jaar maken we voor het eerst gebruik 

van een digitaal aanmeldformulier voor de 
opgave van broertjes en zusjes voor de 
schoolfotograaf en ook na de meivakantie 
voor de opgave voor de avond4daagse. 

Dit is een proef welke we later zullen eva-
lueren. Voor diegene die niet in de gele-
genheid is om zijn of haar kinderen digi-
taal aan te melden, graag even bij juf 
Geartsje melden, zij kan dit dan op school 
doen. 

Na aanmelding krijgt u een bevestiging op 
het door u opgegeven emailadres. Contro-

leert u uw aanmelding graag goed, klopt 
er iets niet, graag even contact opnemen 
met de Ouderraad via ouder-
raad@deopdracht.nl. Ook wanneer u geen 
bevestiging via de email ontvangt, neemt 
u dan even contact op met de Ouderraad.  

Opgave schoolfotograaf broertjes en zus-
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WWW.VAKANTIEBIEB.NL 
Zomerlezen 
De kinderen van groep 3, 4 en 5 krijgen ook dit 
jaar van de bibliotheek weer een Vakantietas 
met leesboeken mee naar huis. De bedoeling 
van het project “zomerlezen” is dat de kinderen 
samen met hun ouders de boeken lezen en be-
kijken tijdens de zomervakantie. Na de zomerva-
kantie gaan de boeken mee naar school terug. 
Zo hebben alle kinderen in ieder geval de kans 
om lekker te blijven lezen in de zomervakantie. 
Ook de meesters en juffen lezen met de kinderen 
mee en nemen ook een vakantietas met 
(voorlees)boeken mee. Na de zomervakantie 
kunnen de kinderen samen met de meesters en 
juffen vertellen over wat ze hebben gelezen. 
 
Win een boekenpakket  
Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen ook een 
leesBINGOkaart mee naar huis. Alle opdrachten 
(samen) gemaakt? Dan neem je de BINGOkaart 
na de vakantie weer mee naar school of lever 
deze in bij de bibliotheek. Onder alle inzendin-
gen wordt een boekenpakket verloot! 
 
Digitaal zomercadeautje van de Bibliotheek . 
Dat is nog niet alles, want de bibliotheek heeft 
GRATIS een digitaal zomercadeautje voor ieder-
een, of je nu lid bent van de bibliotheek of niet! 
De VakantieBieb kan de hele zomer gratis digi-
taal met je mee. Ga je op vakantie of blijf je lek-
ker thuis, in de app van de VakantieBieb vind je 
meer dan 60 mooie e-books voor het hele gezin! 
De e-books kun je digitaal lezen op een tablet of 
smartphone met de VakantieBieb-app. De Va-
kantieBieb opent 1 juni 2017 voor jeugd en 1 juli 
komen hier e-books voor volwassenen bij. De 
VakantieBieb sluit op 31 augustus 2017. Kijk 
voor meer informatie op www.vakantiebieb.nl 
 
NB. Groep 3 heeft 10 juli het laatste biblio-
theekbezoek  van dit schoolseizoen. 

LEDENVERGADERING 

 
 

 

In de afgelopen weken heeft mees-
ter Bert Veenstra (gr. 7 & 8) het niet 
gemakkelijk gehad. In de meivakan-
tie kreeg hij te horen dat zijn zus de 
diagnose kanker had gekregen met 
uitzaaiingen. In de afgelopen weken 
ging dit zo hard achteruit met het 
gevolg dat ze gisteren is overleden. 
Zijn zus was nog het enige familielid 
vanuit zijn gezin die hij had. 

Mede door deze omstandigheden is 
besloten dat meester Bert voor de 
zomervakantie niet meer in groep 7 
voor de groep zal gaan staan. Mees-
ter Rudolf en juf Baukje vervangen 
hem. We wensen en bidden hem zijn 
familie veel sterkte toe.   

Op maandagavond 26 juni wordt de 
jaarlijkse ledenvergadering gehou-
den. De leden van onze schoolvere-
niging ontvangen hiervoor een apar-
te uitnodiging. Meestal is de leden-
vergadering een korte zakelijke ver-
gadering.  
Na het bespreken van het jaarver-
slag wordt er tevens nog gesproken 
over De Opdracht en hoe de Opvang 
is geregeld (Peuter en BSO). Ook de 
vraag wat evt. beter zou kunnen. 
 
Alle leden van harte welkom. Aan-
vang 20.00 uur. 

 
WELKOM 

In de groep van Juf Monique en juf 
Feikje heten wij Brian de Jong van 
harte welkom ! 

Wij wensen jou een hele fijne tijd bij 
ons op De Opdracht. 

 PERSONEEL 



IOEN 
Vorige week vrijdag mocht Annet Core-
mans Friesland vertegenwoordigen bij 
de Nederlandse kampioenschappen. 
Met haar paard is zij 8e geworden. Wij 
zijn natuurlijk trots oph 
 
 
e feit dat de Friese Kampioen bij ons o 
school zit. Een prachtige foto van deze 
wedstrijden kregen we toegestuurd. Ge-
feliciteerd met het prachtige resultaat 
en deze ervaring! 
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AGENDA 
       26 juni Ledenvergadering           7  juli Volgende nieuwsbrief 

       28 juni Uitreiking beweegdiploma gr.1 en 2          10 juli Bibliotheekbezoek groep 3 

          3 juli Groep  1 en 2 vrij       10/11 juli Rapp.10 min.gesprekken gr.1t/m 7 

          3 juli Schoolreisje gr. 3 t/m 6  Om alvast te noteren 

          5 juli               Juf Margreet jarig           11 juli Atletiekdag groep 6, 7 en 8 

          6 juli Schoolreis groep 7          12 juli  Kennismaken gr.1/ groep 2 vrij 

          7 juli Master  Johan Schaaktoernooi   

 

 

 
 
 
Op zondagVandaag probeert de meester 
zijn leerlingen sommen te leren. 
“Ik heb hier een getal. Als ik daar een 
vierde van aftrek en dat vier keer na el-
kaar doe, wat houd ik dan over?” 
Geen van de kinderen weet het ant-
woord.  
“Goed, ik zal het jullie wat makkelijker 
maken. Kijk, ik heb hier een perzik. Die 

VAt 

 
 
 
De juffrouw vraagt aan de klas:”Wie 

kan me wel zes dieren uit Afrika noe-
men?” Jantje steekt zijn vinger op 
en zegt:  “Ik juf. Twee leeuwen en 
vier apen!”  
 
 

 

Op de school legt de meester uit 
dat bij hitte   sommige dingen uit-
zetten en dat ze bij kou weer krim-
pen. “Kan iemand daar misschien 
een voorbeeld van geven?”  

Sophie antwoordt: “Vakanties, 
meester! De zomervakantie duurt 
zes weken en de kerstvakantie 
maar twee!” 

PRIKACTIE 

OPDRACHTMOP ☺ 

Deze week hebben we een extra op-
roep gedaan voor hulp op de atle-
tiekdag. Waar we aanvankelijk geen 
aanmeldingen hadden gekregen 
stroomde nu de mailbox van mees-
ter Rudolf over! Prachtig! We heb-
ben nu inmiddels meer dan vol-
doende vrijwilligers. Fijn dat veel 
ouders zo enthousiast reageerden 
en velen ook bereid waren om of 
een vrije dag op te nemen of iets an-
ders te regelen op het werk. Die be-
trokkenheid van u met onze activi-
teiten en school doet ons goed! 

 

Deze week hebt u allemaal een brief via de mail 
ontvangen over de prikactie van aanstaande  
dinsdag. Hierbij de herhaalde mededeling dat 
op dinsdag 27 juni  onze school, een uur later de 
schooldeuren gaat openen. Alle groepen zijn 
welkom om 9.30 uur op school.  

Op maandag 10 en dinsdag 11 juli staan de 10 
minuten gesprekken voor groep 1 t/m 7 weer 
gepland. Het is voor ons erg lastig om bij het in-
plannen van de gesprekken over 13 leerkrachten 
ook  rekening te houden met uw voorkeurs-
avond. Alle kinderen worden door ons inge-
pland, waarbij we de gesprekken over broertjes/
zusjes na elkaar plannen. Kunt u beslist niet op 
deze avond of tijd, dan kunt u eventueel ruilen. 
Wilt u dit ruilen zelf regelen en het daarna ook 
doorgeven aan juf Geartsje? Juf Lutske is op bei-
de avonden aanwezig. Mocht u met haar willen 
praten dan kunt u bij haar binnen lopen. 

HULP GEVRAAGD….. 

10 MIN.GESPREKKEN 

Vandaag ontvangt u bij de nieuwsbrief een uit-
gave van het blad “Ouders bedankt”. Het wordt 
uitgegeven door de oudervereniging “Ouders 
van Waarde”. OUDERS VAN WAARDE is de lande-
lijke organisatie in het protestants-christelijk, 
katholiek en oecumenisch onderwijs. Hun doel 
is het stimuleren van een goede samenwerking 
tussen school en thuis, in het belang van de kin-
deren! Geen exemplaar ontvangen? Meldt u dit 
even bij juf Geartsje? Er zijn nog wel een paar ex-
tra. 

OUDERS BEDANKT 


