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Beste ouder(s)/verzorger(s) van De Blinker,
We kijken terug op een bijzondere periode van thuisonderwijs en van snel schakelen en anticiperen op
het ‘nieuwe normaal’. Zowel thuis, als op school zijn alle zeilen bijgezet om school, werk en gezin
draaiende te houden. We zullen de komende tijd nog wel rekening moeten blijven houden met enkele
maatregelen, maar we zijn blij dat alle kinderen weer naar school kunnen gaan.
Het maken van een groepsindeling en het leerkrachtenplaatje voor komend schooljaar was voor ons als
team en MR op 1,5 meter afstand en/of via Microsoft Teams ook anders dan ‘normaal’. Maar het is
gelukt en we delen het plaatje graag met jullie als ouders.
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Minke Faber en Aaltsje van der Werf worden onze nieuwe collega’s voor groep 1/2 i.v.m.
pensionering van Jorinde van Hulzen in september 2020.
Annette Boersma is op dinsdag op school aanwezig als locatiecoördinator. Op donderdag is zij
leerkracht op het LeerLAB in Sneek.
Lysbeth Stroosma is op dinsdag op school aanwezig als Intern Begeleider (IB-er).
Douty Hiemstra is op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend aanwezig als RT-er
(Remedial Teaching).
De stagiaires van de Friese Poort en de Pabo stellen zich t.z.t. voor via Parro.
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Afscheid Jorinde & nieuwe collega’s
Jorinde van Hulzen gaat in september met pensioen en daarom starten er na de zomervakantie twee
nieuwe collega’s in de onderbouw. We gaan Jorinde ontzettend missen! Gelukkig zien we haar nog na
de zomervakantie en organiseren we dan ook haar afscheidsfeest.
Tegelijkertijd zijn we blij met de komst van twee nieuwe collega’s voor de vacature in de kleutergroep.
Uit de vele sollicitatiebrieven hebben we gekozen voor Minke Faber en Aaltsje van der Werf. Beide
werken ze met veel passie in de onderbouw en hebben ze ervaring met thematisch & spelend leren en
oog voor de talenten van alle kinderen.
Hieronder stellen Minke en Aaltsje zich alvast kort aan jullie voor:
Mijn naam is Minke Faber en ik ben 35 jaar oud. Samen met mijn vriend en 3
dochters woon ik in Tersoal. In mijn vrije tijd doe ik aan yoga, toneel spelen en
geniet ik van ons gezin.
De afgelopen 12 jaar heb ik met plezier op het Raerderhiem in Raerd gewerkt. Na
12 jaar ben ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik kijk ernaar uit om in groep 1/2 op
De Blinker aan de slag te gaan. Graag tot ziens!!

Hallo, mijn naam is Aaltsje van der Werf en na de zomervakantie ga ik op
woensdag, donderdag en vrijdag in groep 1 en 2 aan de slag!
Na mijn afstuderen ben ik een aantal jaren leerkracht geweest in Easterwierrum,
maar toen ik kinderen kreeg heb ik mijn vaste baan opgezegd.
Inmiddels heb ik samen met mijn man Johan 4 jongens, waarvan de oudste 14 en
de jongste 7 jaar is. In de afgelopen jaren was ik thuisblijfmoeder, gastouder,
pleegouder en invaljuf… En nu krijg ik in het nieuwe schooljaar samen met juf
Minke weer een eigen groep! Ik heb er heel veel zin in!
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Zwangerschapsverlof
Greetje Veenstra gaat na de zomervakantie met
zwangerschapsverlof, want zij is in september
uitgerekend. Zij komt na de Kerstvakantie weer terug van
verlof. Voor vragen blijft de leerkracht het eerste
aanspreekpunt. De leerkracht kent uw kind en de situatie
in de klas vaak het beste. Heeft u inhoudelijke of
praktische vragen (groepsoverstijgend van aard), dan kunt
u terecht bij Annette Boersma.
Rixt Dijksma neemt haar bovenschoolse taken over en is tevens eindverantwoordelijk
voor ons onderwijsteam. Hieronder stelt Rixt zich kort aan jullie voor!
Hallo kinderen, ouder(s) en verzorger(s) van De Blinker,
Zoals jullie hierboven hebben gelezen, gaat Greetje Veenstra kort na de
zomervakantie met zwangerschapsverlof. In die periode ga ik haar voor een deel
vervangen. Dit doe ik samen met Annette Boersma (locatiecoördinator) en Ria
Jongstra (manager bedrijfsvoering). En natuurlijk samen met het team van De
Blinker. Samen willen we zorgen voor een relaxed en fijne verlofperiode voor
Greetje.
Ik werk op dit moment op het servicebureau van Gearhing en ben daar
medewerker onderwijs en kwaliteit. Tot de kerstvakantie komt deze baan daarbij.
Ik heb ontzettend veel zin in deze periode en kijk ernaar uit om de school en het
team te ondersteunen, waar nodig.
Hartelijke groet en tot ziens!
Rixt Dijksma
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen/opmerkingen hebben, dan horen wij deze graag.

Hartelijke groeten,
mede namens het team van De Blinker,
Annette Boersma & Greetje Veenstra

