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Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij weer enkele berichten vanaf de Ploos:
Data:
8 november: Nationaal schoolontbijt op de Ploos. Kinderen ontbijten op
school.
11 november: Sint Maarten: scholen in Holwerd voor de voedselbank
13 november: tien min. gesprekken op verzoek
5 december: Sinterklaas komt op school
21 december: De Ploos van Amstelskoalle viert kerstfeest in het Sintrum,
Van 19.00 u tot 20.00 u. Ouders, grootouders, familie, vrienden, buren,
Iedereen is welkom !

GEZOND ONTBIJTEN IS GEEN KUNST!

Het Nationaal Schoolontbijt is groter dan ooit! Meer dan een half miljoen kinderen
schuiven in de ontbijtweek aan tafel op bijna 3.000 basisscholen in heel Nederland.
Dit jaar doen scholen in maar liefst 356 gemeenten mee. De ontbijtweek is extra
bijzonder, want we vieren de 15e editie van het Nationaal Schoolontbijt. Een jubileum
dus! Het thema van deze editie is ‘Gezond ontbijten is geen kunst!’. We laten op
allerlei manier zien hoe leuk, lekker en makkelijk het is om de dag goed te beginnen.

De kinderen mogen in pyjama op school komen en de pantoffels mogen ook mee.
We starten met ochtendgymnastiek en vervolgens gaan we ontbijten.
Iedereen mag zijn eigen bord, bestek en beker meenemen naar school. Graag
voorzien van naam.
Sint Maarten: scholen in Holwerd voor de voedselbank
Voor alle duidelijkheid: op beide scholen wordt geen lampion gemaakt.

Robot

Alle 415 basisscholen in Friesland krijgen in het nieuwe schooljaar een robot. De
eerste serie wordt 6 september ingepakt en verstuurd.
Het initiatief om basisscholen te voorzien van de zogeheten EDU-robot is afkomstig
van het Innovatiecluster Drachten, waarin zestien technologisch vooruitstrevende
bedrijven als Philips, BD Kiestra en Neopost samenwerken om de
kennisinfrastructuur in Noord-Nederland te verbeteren. Door kinderen in contact te
brengen met educatieve robots en zo te enthousiasmeren voor techniek hopen de
bedrijven ook in de toekomst voldoende en goed opgeleid personeel in de regio te
kunnen vinden.
De provincie doet mee aan het robot-initiatief. Het Innovatiecluster stelt naast de
robots ook een lespakket beschikbaar. Met mbo-instellingen wordt nog overlegd over
een ondersteuningsprogramma voor de basisscholen. Het is de bedoeling dat in
2017 alle 415 scholen in de provincie hun robot hebben ontvangen. Begin 2018 vindt
vervolgens een bijeenkomst plaats waar de leerlingen kunnen laten zien wat zij hun
robot geleerd hebben.
De Ploos heeft inmiddels de Robot ontvangen. Conciërge Durk is op vrijdagmiddag
bezig met de kinderen van groep 7/8 de robot in elkaar te zetten.

Beste ouders/verzorgers,
De Ouder Advies Commissie van de Ploos van Amstelskoalle stelt zich graag aan u
voor:

Mijn naam is Renata Anjema.
In het dagelijks leven werk ik als secretaresse bij Zienn, ben ik moeder van drie
kinderen, Marco, Kayleigh en Kyano Tycho én beheer ik het secretariaat van de
Ouder Advies Commissie van de Ploos van Amstelskoalle. Ik ben graag betrokken bij
de ontwikkeling van kinderen, onze toekomst! De Ouder Advies Commissie (OAC) is
het gezicht van alle ouders, we houden ons bezig met de organisatie van
(school)activiteiten en de advisering richting directie bijvoorbeeld op het gebied van
de samenvoeging van de scholen in Holwerd. Denk hierbij aan onderwerpen als
onderwijsinhoud, infrastructuur en levensbeschouwelijke identiteit. De OAC bestaat
in totaal uit 5 leden en is een zeer enthousiaste en gedreven club mensen.
Omdat wij ons realiseren dat wij spreken namens alle ouders willen wij de komende
periode onze zichtbaarheid vergroten. Op deze manier hopen wij onze rol nog beter
te kunnen vervullen.
Uw vragen/opmerkingen mag u stellen via het emailadres van de OAC:
ouderadviescommissieploos@gmail.com, in iedere vergadering van de OAC zullen
deze vragen/opmerkingen worden meegenomen.

Hallo, mijn naam is Arenda Douma. Jelmer van der Hoop is mijn partner en samen
hebben we 2 kinderen, Collin van 7 en Nadieh van 4.
In 2014 werd ik gevraagd voor de OAC en daar hoefde ik niet lang over na te
denken! Ik zet me graag in voor ouders maar ook voor de kinderen. Het is fijn om zo
betrokken te zijn bij hun ontwikkeling en vind het een goed ding dat wij als ouders
mogen mee denken en beslissen. Als ik iets voor u kan betekenen dan hoor ik het
graag!

Ik ben Femke de Groot, 40 jaar, getrouwd met Ids de Groot en we wonen met ons
gezin op een melkveehouderij in Waaxens.
In 2015 zijn onze kinderen Nynke en Pieter van de Ids Wiersma Skoalle in Brantgum
overgestapt naar de Ploos van Amstel omdat de school in Brantgum ging sluiten. En
dat was een goede keuze, ze hebben het hier enorm naar hun zin!!
De OAC vind ik een erg belangrijk onderdeel van de school omdat het voor een deel
bepalend is voor de sfeer. Je bent een belangrijke schakel tussen de ouders en de
school. Je denkt onder andere mee over communicatie, organisatie, en
ontwikkelingen zoals de samenvoeging van de scholen. Daarnaast creëer en
organiseer je samen met de leerkrachten en de ouders allerlei leuke activiteiten.
Hierdoor kunnen we de schooltijd voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken!!

Mijn naam is Hessel de Groot. Ik ben 36 jaar. Ik ben getrouwd met Jannie en vader
van 2 kinderen, Hylke en Fardau. Wij wonen in de Fonteinstjitte in Holwerd.
Samen met mijn broer run ik een melkveebedrijf in Waaxens.
Mijn hobby’s zijn schaatsen en voetballen. Ik hoop dat ik met mijn praktische
instelling een goede inbreng heb binnen de OAC.

Mijn naam is Kees Anne Fennema, getrouwd en heit van Ruurd, Mare Janne en
Hester, die alle drie leerlingen zijn van de Ploos van Amstelskoalle. Wij wonen in
Waaxens en in het dagelijks leven ben ik werkzaam als inseminator van koeien.
Ik ben sinds 2015 lid van de OAC, omdat ik het belangrijk vind om als ouder in
praktische zin bij de school van mijn kinderen betrokken te zijn.

