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Agenda
26 augustus
29 augustus
29 – 31 augustus
5 september
6 september
7 september
8 september
15 september
16 september - 2 oktober

Kick off Leefstijl PO en VO
Informatiebijeenkomst groep 3/4 voor ouders/verzorgers 14.30 -15.30
Schoolkamp groep 7/8 PO naar Grolloo
Ouderraadsvergadering
Informatiebijeenkomst groep 7/8 voor ouders/verzorgers 14.45- 15.30
Schoolfotograaf voor alle leerlingen op de Jutter
Ouderavond klas 3b/4b
Flessenpost 2
Sportdag schoolbreed
11.30 uur Vlielandse herfstvakantie

Algemeen
Nu de school weer is begonnen, kunnen wij merken in wat voor prettig gebouw wij vertoeven. Er
wordt nog wel eens geklaagd over ditjes en datjes van het gebouw, maar terwijl het buiten warm
(voor sommigen “heet” is) is het in De Jutter comfortabel om te werken. De klimaatbeheersing is een
sterk punt van het nieuwe gebouw. Alle leerlingen die wij verwachtten zijn er ook. Ik herinner mij een
school met veel allochtone leerlingen waar het maar afwachten was wie er na de zomervakantie weer
op de 1e dag aanwezig waren.
Kortom: wij zijn aan het werk en hopen tot de Vlielandse herfstvakantie in ieder geval met elkaar een
flinke stap te maken. Er is immers werk aan de winkel!

Ouderbijdrage
betreft: Vrijwillige Ouderbijdrage Basisschool (PO) en voortgezet onderwijs (VO) schooljaar 2016/2017
Beste Ouder/Verzorger,
De ouderraad vraagt elk schooljaar een bijdrage voor de organisatie van de diverse activiteiten op
school. Deze bijdrage is er om de kosten te dekken die de overheid niet subsidieert, maar onmisbaar
zijn om er dat gezellige en extra leuke schooljaar van te maken! Met een relatief kleine bijdrage zijn
wij tot veel in staat, zoals o.a. Sinterklaas, Kerstfeest, Paasfeest, maar ook het regelen van de
Schoolfotograaf. Wij doen dan ook een beroep op alle ouders om hun bijdrage te leveren, omdat
zonder deze financiële ondersteuning de genoemde activiteiten niet gerealiseerd kunnen worden.
De ouderbijdrage is voor dit schooljaar (2016/2017) vastgesteld op € 20,00 per kind in het PO en €15
in het VO. U kunt het bedrag overmaken op bankrekening (IBAN): NL 64 BNGH 028 500 8870 t.n.v.
Gemeente Vlieland. Om administratieve redenen vragen wij u vriendelijk om bij de omschrijving de
voor- en achternaam van uw kind(eren) te vermelden en de groep of klas
Mocht u nog vragen hebben m.b.t. deze ouderbijdrage, neem dan contact op met penningmeester
Miriam Kikstra (06-23959508)
Met vriendelijke groet, OR De Jutter

Stichting Leergeld (www.leergeld.nl)
Wat doet deze stichting?
Kinderen weer laten meedoen! Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles.
Ook kunnen we vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft.
Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en
meetellen.
Wie helpen we?
Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen
sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van een schoolreisje of het lidmaatschap van een
sportvereniging onoverkomelijke financiële hindernissen zijn.
Wat voor hulp kan aangevraagd worden?
Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze, mee laten doen op vier verschillende gebieden:

Onderwijs: Meedoen op school is noodzakelijk voor kinderen, maar is tegenwoordig ook behoorlijk
kostbaar. In de praktijk betekent dit voor ouders met een krappe portemonnee vaak dat sociale
activiteiten, zoals een schoolreisje of een kerstviering, aan hun kinderen voorbij gaan. Leergeld
springt bij om dat te voorkomen, bijvoorbeeld door (financiële) afspraken te maken met de school of
door (een deel van) de kosten te betalen.
Natuurlijk helpen we ook in de duurste periode voor ouders, als kinderen de overstap maken naar de
middelbare school. Vaak kunnen we helpen bij de aanschaf van schoolspullen, zoals een tas, agenda,
kaftpapier of gymkleding, of een tweedehands fiets om mee naar school te kunnen. Gewoon omdat
een kind daar recht op heeft.
Sport: Sporten is een belangrijke buitenschoolse activiteit voor kinderen. Daarom werken de lokale
Leergeld stichtingen nauw samen met lokale sportclubs. Kinderen die niet sporten omdat daar geen
geld voor is, kunnen lid worden van deze clubs. Leergeld betaalt dan de contributie direct aan de

vereniging. Maar daarmee is het verhaal vaak nog niet rond. Wie wil voetballen heeft een tenue en
schoenen nodig, hockeyen gaat niet zonder stick. Sportkleding en sportattributen horen er daarom
ook bij. Ouders kunnen vaak een tegoedbon krijgen, waarmee ze voor een bepaald bedrag aan
kleding en sportspullen kunnen kopen bij winkels waar Leergeld mee samenwerkt.
Cultuur: Ook meedoen aan culturele activiteiten is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen.
Denk bijvoorbeeld aan muziekles of dansles voor uw kind, of aan een cursus schilderen of
toneelspelen. Wil uw kind graag aan dit soort activiteiten meedoen, maar vormen de kosten hiervan
voor u een hindernis, dan kan Leergeld u wellicht helpen om uw kind toch te laten meedoen.

Welzijn: Ook meedoen aan overige activiteiten, die niet direct onder onderwijs, sport of cultuur
vallen maar die wel bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen, zoals bijvoorbeeld deelname aan de
scouting, behoort bij sommige Leergeld stichtingen tot de mogelijkheden.

Leefstijl
Leefstijl is een programma dat kinderen vanaf de kinderopvang tot en met het vmbo helpt om hun
sociaal-emotionele vaardigheden te ontwikkelen. Om een aantal te noemen: samen spelen,
samenwerken, praten, luisteren, rekening houden met elkaar, zelfvertrouwen opdoen, gevoelens
uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen en omgaan met groepsdruk. Allemaal essentiële
vaardigheden die voor kinderen belangrijk zijn om goed te kunnen functioneren. Zowel nu op school,
thuis, als later wanneer zij volwassen zijn. Afgelopen schooljaar heeft het team van de Jutter een
tweedaagse cursus gevolgd om komend jaar dit programma te kunnen geven. Een aantal leraren
heeft al een paar lessen gegeven en zowel zij als de leerlingen zijn enthousiast. De lessen zijn erg
actief waardoor er een grote betrokkenheid is.
Elke week gaan de leerlingen en leraren aan de slag met Leefstijl. Morgen, vrijdag 26 augustus
starten wij ‘officieel’ met de hele school met Leefstijl. Via de Flessenpost houden wij u op de hoogte
van de thema’s en de voortgang.

Basisonderwijs
Vrijdag 19 augustus jl. zijn groep 1 t/m 4 op excursie geweest met Anke van SBB en Guido van EcoBits.
Met de bus zijn we naar het kamp gereden ( terwijl er heel veel liedjes werden gezongen) en Robbie
heeft ons helemaal bij de opgang afgezet. Daar in het duin hebben Anke en Guido vertelt hoe een duin
ontstaat en over helmgras.
We zijn daarna op het strand helm gaan uitgraven. Dat zit heel diep en je moet niet trekken want dan
snij je je. (Eke heeft een slipper gevonden waar helmgras door de zool was gegroeid, zo sterk is
helmgras.) Toen hebben we heerlijk in de golven gesprongen, chips gesnoept en in de duinen
gespeeld. Het was een super ochtend, ook omdat het weer zo mooi was. Robbie bracht ons met de
bus weer naar school.
Guido, Anke en Robbie heel hartelijk dank!!

Zwemmen
Het schoolzwemmen start volgende week met het volgende rooster:
Groep 1/2 op dinsdag van 13.15 – 14.00 uur
Groep 3/4 ook op dinsdag van 14.45 -15.30 uur
Groep 5/6 op maandag van 14.45 – 15.30 uur
De leerlingen zijn te volgen via het volgsysteem van het zwembad.
http://www.planplaninternet.nl/internet-zwemscore-module.html

Sponsorloop
Maandag gaan de leerlingen van groep 7/8 naar Grolloo voor het schoolkamp 2016-2017. In
tegenstelling tot andere jaren dus nu aan het begin van het schooljaar. Het is de bedoeling dat de
leerlingen door al zo vroeg intensief met elkaar op te laten trekken meer oog krijgen voor elkaar en
de onderlinge omgang. Een beetje Leefstijl dus! Wij wensen hen en de begeleiders goede dagen en
een behouden thuiskomst toe.
Voor de financiering van dit kamp hebben de leerlingen afgelopen dinsdag een sponsor gehouden die
een flinke opbrengst heeft opgeleverd. Alle schenkers hartelijk dank.

Voortgezet onderwijs
Personele zaken

Bonjour,
Mijn naam is Sophie Bartlema-Trul en ik kom dit jaar het team van de Jutter versterken. Ik geef het
vak Frans.
Ik woon samen met mijn man en jongste dochter in Franeker, waar ik ook les geef aan de CSG Anna
Maria van Schurman. Het is dit jaar 18 jaar geleden dat ik daar ben begonnen. Dat is een hele periode
en daarom vind ik het ook zo leuk dat ik in de gelegenheid ben gesteld om les te mogen geven aan de
Jutter.
Ik ken Vlieland van vroeger, toen ik met mijn ouders een dag naar Vlieland kwam om te fietsen en
van de zee en duinen te genieten. Een aantal jaren geleden hebben we hier vakantie gevierd en ik
doe mee aan de samenwerking met H3+.
Mijn hobby’s zijn: lezen, zwemmen, hardlopen en Krav Maga. In Franeker hebben we een heuse
leesgroep van Franse boeken en we lezen zo ongeveer 6 boeken per jaar. Om de beurt bereiden we
een boek voor.
Dit is zo ongeveer wie ik ben.
Sophie Bartlema-Trul
==============================================================
Dag ouders en verzorgers,
Het schooljaar is gestart en daar horen weer nieuwe gezichten bij. Dit jaar ben ik daar één van en
daarom zal ik mezelf nog even voorstellen.
Ik ben Danique Voorthuijzen, 26 jaar en woon in Leeuwarden. Ik ben in 2013 afgestudeerd aan de
NHL als docent beeldende kunst en vormgeving. Dat houdt in dat ik bevoegd ben om tekenen,
handvaardigheid, kunstgeschiedenis en CKV te geven aan alle klassen en niveaus binnen het
voortgezet onderwijs. Dit jaar verzorg ik de lessen tekenen voor klas 1, 2, 3 en 4, kunstgeschiedenis
voor klas 3 en 4 en CKV voor klas 3. Misschien heeft u mij al eens eerder gezien. Het afgelopen jaar
was ik ook aanwezig op de Jutter om les te geven aan klas 4. Daarnaast ben ik al 10 jaar werkzaam
bij Eb&Vloed Lifestyle waar ik in de winkel help en de website onderhoud.
Ik heb super veel zin om te beginnen op school en ik hoop dat het een mooi en kunstzinnig schooljaar
wordt.
Danique Voorthuijzen

Informatieavond klas 1, 2 en 3
Gisteravond, 24 augustus werden ouders en leerlingen van het VO geïnformeerd over dit nieuwe
schooljaar. Na een kort welkomstwoord door de directeur nam Thijs Speelman, locatie coördinator VO
het woord en ging de aanwezigen voor in een Leefstijl-element. “Waar sta jij?”. Ouders, leerlingen en
leerkrachten moesten openbare keuzes maken en dat leidde tot hilariteit.
Daarna gingen de mentoren in gesprek met “hun klas”. Geen grote opkomst, wel een prettig
samenzijn!

