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Agenda
29-08
02 t/m 19-09
10-09
20-09
20-09
02-10
10-10
21 t/m 25-10

Start nieuwe schooljaar
Startgesprekken
Studiemiddag team: vanaf 12 uur alle leerlingen vrij
Comprix sportdag voor groep 8
Veiligverkeersdag groep 1-7
Start Kinderboekenweek
Studiemiddag team: vanaf 12 uur alle leerlingen vrij
Herfstvakantie

Uitjes groep 3/4
De kinderen van groep 3 en 4 hebben voor de
laatste weken nog allemaal leuke dingen bedacht.
Spelletjes, spreekbeurten, bezoekjes her en der, de
Stellingwerfse film, er is van alles gedaan. Dinsdag
hebben we nog een bezoek gebracht aan het
politiebureau van Heerenveen. De organisatie was
in handen van Silde en haar heit. Dat het een succes
was, is op de foto te zien!

Na de zomervakantie: souvenir mee
In deze laatste weekinfo voor de vakantie toch alvast een “taakje” voor de eerste dag(en) na de
zomervakantie. In verband met de verschillende programma’s/thema’s ( “Reizen”) die na de vakantie
van start gaan, willen we graag dat ieder kind een souvenir meeneemt van zijn/haar vakantieplekje.
Dat hoeft niet groots te zijn: een gekocht souvenirtje is prima, maar ook een mooie steen, een foto,
een gevonden….???? Kortom iets dat uw kind herinnert aan een activiteit in de vakantie. Wilt u hen
dat de eerste maandag mee geven naar school graag voorzien van de plaatsnaam waar het souvenir
mee te maken heeft. Het is de bedoeling dat uw kind er iets over vertellen kan.

Afscheidsavond en middag groep 8
Gisteravond is de jaarlijkse afscheidsavond van groep 8 geweest. Naast de voorlezen van de
gedichten die het team voor ieder kind heeft gemaakt, had meester Kees voor ieder kind een
persoonlijke anekdote. Met een grap en een grol werd het een heel gezellige avond. Ook groep 8
heeft hun best gedaan. Er was een vrolijk filmpje gemaakt waarin ze dansend en vrolijk de school in
beeld hebben gebracht. Een prachtige stoeptegel fleurt de ingang bij de bovenbouw helemaal op!
Dank allemaal voor deze fijne avond!

Afscheid meester Hans
Gisteren was de laatste werkdag voor meester Hans in het onderwijs. Het
afgelopen schooljaar heeft hij drie dagen in Elsloo op de school gewerkt en
1 dag bij ons.
Na vele jaren waarin hij zich heeft ingezet om de kinderen zo goed mogelijk
te begeleiden op weg naar het VO, kan hij nu gaan genieten van veel vrije
uurtjes. Vanmiddag nemen we als team afscheid van hem bij Lunia. We
bedanken hem voor alles wat hij dit jaar voor onze school en de kinderen heeft gedaan en wensen
meester Hans en zijn vrouw alle goeds en veel genietmomenten toe in de komende jaren.

Wereld restaurant
Vanaf 1 uur begon het wereld restaurant. Groep 8 organiseerde het voor Kika
kinderkanker.
Ze waren verkleed in verschillende landen. Alles koste 1euro. Ze hadden meer
als 600 euro opgehaald. Het was erg gezellig. Groep 5-6.

Onderwijsoverpeinzingen
Zo staan we ineens weer aan het eind van het schooljaar. Een schooljaar dat omgevlogen is, een
schooljaar waarin hard gewerkt is, mooie resultaten zijn behaald en vooral waarin we met elkaar
(leerlingen , ouders en team) er een saamhorig jaar van hebben gemaakt. Een jaar waarin we
wederom mochten ervaren hoe betrokken de ouders bij onze school betrokken zijn. Veel activiteiten
konden alleen doorgang vinden door uw hulp met vervoer, organiseren en verdelen van taken, etc.
de beleving van de verschillende activiteiten heeft u veel kunnen lezen in de weekinfo’s, maar vast
ook nog veel meer kunnen horen van uw kind(eren).
Naast de verschillende vaklessen die we als school natuurlijk aanbieden, hebben we deelgenomen
aan tal van andere activiteiten: sportactiviteiten als schaken, korfbal, voetbal, rode loper run, zijn er
ook diverse excursies geweest. Hiervan leren de leerlingen minstens zoveel als uit een boek.
Gisteravond las Kees het rijtje activiteiten door die er met de bovenbouw zijn gedaan. Een heel lange
lijst met zeer verschillende activiteiten. De meeste activiteiten in de verschillende groepen zijn als
verslagje wel in de weekinfo gekomen.
Ook de samenwerking en overlegmomenten met de MR en de OV zijn goed verlopen. Daarnaast is de
klankbordgroep een aantal keren bijeen geweest. In al deze geledingen zijn ideeën uitgewisseld,
discussies opgestart om nieuwe inzichten te verkrijgen, er is hulp bij het organiseren van allerlei
zaken geweest. Kortom ook deze ouders zijn voor ons onmisbaar! Hartelijk dank voor alle uren die
jullie aan de school hebben besteed dit jaar.
Het team heeft zich dit jaar gericht op een innovatietraject. Wat willen wij met ons onderwijs, doen
we het nog steeds goed, hoe behouden wij de kwaliteit als het lerarentekort steeds verder
toeneemt? Kortom veel vragen waar we een antwoord op proberen te vinden. In het kader hiervan
hebben we twee scholen bezocht met een ander onderwijsconcept. Volgend jaar willen we ons in dit
proces laten begeleiden door deskundige adviseurs. Vanzelfsprekend wordt u van nieuwe
ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Zodra er meer duidelijkheid is welke kant we op willen gaan
met ons onderwijs zal er een ouderavond worden belegd.

Volgend jaar wordt er GVO gegeven in groep 7 op woensdag van 12.30 tot 13.15 uur. HVO wordt
gegeven in groep 8 op vrijdag van 12.30-13.15 uur. Daarnaast hebben wij van Comprix bovenop onze
eigen formatie een muziekleerkracht toegewezen gekregen. Zij stelt zich verderop in deze weekinfo
aan u voor. Op maandagmiddag en donderdagmiddag zal juf Hinke groepen begeleiden met diverse
muziekinstrumenten en zal zij hen kennis laten maken met andersoortige muziekvormen.
Helaas kwam het bericht dat de BSO in onze school gaat stoppen. We danken Marianne hartelijk voor
de dagen dat zij de kinderen van de Tjongeling op kin vangen. Ze hebben het altijd erg naar de zin
gehad op BSO Doerak!
Er zijn nog gesprekken gaande met andere instanties om te kijken of er nog een mogelijkheid is om
BSO op de Tjongeling dagelijks op te starten. Mocht daar in de vakantie meer duidelijkheid over
komen, dan wordt u hierover geïnformeerd via de mail.
Na alle schoolreizen, afscheidsmomenten van groep 8 en niet te vergeten het Wereldcafé van groep
8, zijn we dan uitgekomen bij de laatste schooldag van 2018-2019. De leerlingen van groep 8 hebben
al het geld geteld dat zij bijeen hebben gebracht voor Kika. De opbrengst van hun zelf georganiseerde
en zeer gezellige Wereldcafé is: € 646,46!!! Een prachtig bedrag.
Groep 8 is om 10 uur voor het laatst het schoolplein afgegaan. We wensen hen heel veel plezier en
veel mooie leermomenten in de toekomst! De ouders van deze achtstegroepers danken wij voor hun
jarenlange vertrouwen in onze school.
Volgend schooljaar starten we met 135 leerlingen, waarvan er 7 nieuwe, niet verwachte leerlingen
zijn bijgeschreven gedurende deze laatste weken. In de loop van het schooljaar verwachten we dat er
ongeveer 14 nieuwe kleuters zullen instromen. Een mooi aantal leerlingen voor onze
toekomstbestendige school!
Obs Triangel in Steggerda is nu gesloten. Een bijzonder jaar voor Triangel en een heel bijzonder
proces om dit te begeleiden. Na de zomervakantie zal ik me dan ook weer volledig op de Tjongeling
kunnen gaan richten.
Voor nu dank ik u, mede namens het team, voor het vertrouwen en de inzet die u heeft gegeven aan
onze school. Dat waarderen wij!
We wensen u heel fijne en zonnige vakantieweken toe!
Margriet Schreuder-Wijnand, directeur obs de Tjongeling, Oldeberkoop

Muziekleerkracht
Hallo, mijn naam is Hinke Jelsma. Ik ben vakleerkracht muziek bij stichting Comprix, en werk al vele
jaren op verschillende scholen. Na mijn conservatoriumopleiding heb ik eerst een aantal jaren in het
voortgezet onderwijs gewerkt. De laatste 20 jaar werk ik als vakleerkracht in het basisonderwijs.
Omdat ik met mijn gezin jaren in Oldeberkoop heb gewoond, en mijn kinderen alle 3 ook hun
basisschooltijd op de Tjongeling hebben gezeten vind ik het heel leuk om nu even “terug” te zijn. Ik
zal op maandagmiddag en donderdagmiddag op school zijn.
Sommige ouders kennen mij misschien van de musical van groepen 7/8, die ik gedurende 14 jaar
heb begeleid op de piano.
Naast mijn werk op school geef ik ook muziekprojecten voor Kunst en Coo. Ik ben dirigent van
verschillende koren en muzikant bij een Keltische folkgroep.
Ik wens u een fijne zomer en wellicht tot ziens in het nieuwe schooljaar.

Vakantierooster en studiedagen
Voor veel ouders is het handig om alvast een overzicht te hebben van de vakanties en de vrije
momenten. Voor het komende schooljaar gelden de volgende vakanties:
Vakantie
Eerste vakantiedag
Laatste vakantiedag
Zomervakantie
13-07-2019
25-08-2019
Herfstvakantie
19-10-2019
27-10-2019
Kerstvakantie
21-12-2019
05-01-2020
Voorjaarsvakantie
15-02-2020
23-02-2020
Goede Vrijdag Pasen
10-04-2020
13-04-2020

“Meivakantie”
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

25-04-2020
21-05-2020
31-05-2020
04-07-2020

05-05-2020
24-05-2019
01-06-2020
16-08-2020

Studiedagen: NB: deze zijn nog onder voorbehoud. De definitieve data zijn ruim op tijd in de
weekinfo’s vermeld.
Dinsdag 10 september
team studiemiddag
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Donderdag 10 oktober
team studiemiddag
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Woensdag 22 januari
team studiemiddag
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Woensdag 5 februari
team studiedag
Leerlingen hele dag vrijdag
Maandag 18 mei
team studiemiddag
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Maandag 15 juni
team studiedag
Leerlingen hele dag vrij

BSO Doerak stopt volgend schooljaar
Na ruim 4 jaar in OBS de Tjongeling te hebben gezeten met buitenschoolse opvang, is er nu een einde
gekomen aan deze opvang in Oldeberkoop.
We waren al die tijd op maandag en dinsdagmiddag na schooltijd geopend.
Tot onze grote spijt lukt het niet om stand te houden en ruimen we binnenkort het lokaal leeg.
We bedanken onze klanten hartelijk voor hun vertrouwen!
Johanna en Marianne
Van BSO Doerak

We wensen iedereen een heel
fijne vakantie en heerlijk zonnige
weken toe!

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 29 augustus 2019

