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Even voorstellen

Kerstbomen actie

Onze grote kleutergroep wordt per 6
januari gesplitst! Beide groepen zullen bij
de start op 6 januari 2020 uit 18 à 19
kleuters bestaan. Om de groepen te
bezetten hebben we 3 nieuwe juffen aan
kunnen trekken.
Woensdagochtend hebben zij zich alle 3
aan ouders en kinderen voorgesteld.
Omdat alle betreffende ouders/kinderen
hier niet bij aanwezig konden zijn, stellen
zij zich in deze nieuwsbrief ook nog even
op papier aan u voor.

Ook dit jaar willen we na de kerstdagen
weer kerstbomen inzamelen voor
samenwerkingsschool It Werflân De
gemeente zorgt voor een goede
afhandeling van de bomen en de school
ontvangt voor elke boom €1,-. Zo helpt u
mee de schoolkas te spekken.

Op vrijdag 3 januari 2020, van
13.00 tot 15.00 uur halen we de
kerstbomen op. Leg ze op tijd
en zichtbaar langs de weg.

Juf Aukje Lindeboom
Ik wil me graag even
voorstellen.
Mijn naam is Aukje
Lindeboom en ben 61 jaar
geleden geboren in
Oudega (Sm). Mijn jeugd
heb ik doorgebracht in
Burgum.
Inmiddels woon ik ruim 27
jaar met veel plezier in
Joure en ben een trotse
moeder en oma van een
prachtige dochter, zoon

Kerstbomen kunnen ook gebracht
worden bij voormalig baisschool ‘de
Finne’, Nije Buorren 3 te Rottevalle.

=
Uw kerstboom levert ons €1,-- op!

Namens SWS It Werflân, alvast
bedankt!

en kleinkind.
Al vanaf hele jonge leeftijd wist ik zeker
dat ik juf wilde worden, dus de stap naar
de toenmalige kleuterkweek was logisch.
Na mijn opleiding heb ik op verschillende
scholen les gegeven en ook aan
verschillende groepen. Mijn langste
periode als juf was op een school in
Joure. Ik heb altijd met heel veel plezier
gewerkt.

Twee jaar terug heb ik afscheid genomen
van een vaste baan en ben op invalbasis
verder gegaan. Verschillende scholen en
teams, het was erg leuk om te doen en
nu komt deze uitdaging op mijn pad.
Ik heb veel zin om na de kerstvakantie in
groep 1/2 te beginnen en ik hoop snel
met iedereen kennis te kunnen maken.
Vriendelijke groet,
Aukje Lindeboom.

Juf Helena Douma
Wat leuk dat ik bij jullie mag starten na de
kerstvakantie in groep 1.
Ik ben juf Helena en
woonachtig in
Gorredijk. Ik heb twee
kinderen en die zitten
op school in de
onderbouw.
Ik werk al vele jaren
met plezier in de
onderbouw. Ik hou
van sporten en leuke uitjes te
ondernemen met mijn kinderen.
Het is voor mij en jullie natuurlijk even
wennen, maar we gaan er een mooie
start van maken. Voor vragen, kom gerust
langs in de klas.
Tot na de kerstvakantie. Alvast fijne
feestdagen toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Juf Helena

Juf Marijke Passchier
Beste allemaal,
Ik ben Marijke Passchier-Wagenaar, 36
jaar en woon in Joure. Ik ben de jongste
van drie zussen; Wieke en Neeltje. Ik ben

opgegroeid in Balk en kreeg na mijn
afstuderen aan de Pabo op de valreep
een baan in Amsterdam Noord. Het werk
lag toen niet voor het oprapen. De wijk
Nieuwendam in Noord is een
achterstandswijk en op de IJdoornschool
waren geen Hollandse kinderen. Dat
maakte het uitdagend en leerzaam.
Twaalf jaar heb ik daar gewerkt en met
veel plezier gewoond in de Pijp, hartje
Amsterdam, met de Albert Cuyp markt
om de hoek.
In 2009 leerde ik mijn man Joeri Passchier
kennen en na 2 jaar gingen we samen
wonen. In 2015 werd onze dochter,
Neeltje Wieke geboren. En toen kwam
het… want we wisten allebei dat we niet
heel lang konden blijven wonen op 50m2,
hoe mooi het ook was. Dus riep Joeri:
“Fryslân Boppe!”
Na 1,5 jaar hebben we de knoop
doorgehakt, want we wilden Neeltje
Wieke een leven aanbieden waarin ze
straks zelfstandig dingen kan
ondernemen als ze groter wordt. En zo
kwamen we in Joure terecht.

In mijn vrije tijd mag ik graag dingen
ondernemen met mijn gezin en familie.
Verder ben ik erg gesteld op mensen die
een goed
gevoel
voor
humor
hebben en
mag ik zelf
ook graag
een grap
uithalen.

Mijn vader, zussen en ik rijden allemaal
motor en we mogen er met mooi weer
graag op uit. We laten de mannen dan
bij de kinderen en roepen dat we het
prima hebben geregeld zo!
In januari 2019 heb ik mijn eigen bedrijf in
nagelstyling opgericht: Be Blits. Dit vind ik
naast het werken met jonge kinderen
ontzettend leuk om te doen.
Aankomende tijd mag ik mij aansluiten bij
het team op It Werflân en wil ik tegen
jullie allemaal zeggen dat jullie altijd
welkom zijn voor een praatje ofeen
vraag.
Ik wens jullie alvast fijne feestdagen en
een spetterend uiteinde.
Tot ziens!

Agenda
20-12
06-01-2020
14-01-2020
Week 3-4-5
13 t/m 31
januari

Start kerstvakantie!
Alle kinderen 12.00 uur Vrij
Eerste schooldag na de
vakantie
Overleg voorzitter MR
Toetsweken

Last but not least!

Het team van SWS
It Werflân wil iedereen hele
fijne feestdagen toewensen
en een ontzettend goed en
gezond 2020!

