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Beste ouder(s) / verzorger(s),
Feestmaand
De maand oktober bestond dit jaar voor een groot gedeelte uit afscheid nemen, jubilea vieren en een
feestelijke Kinderboekenweek! We gingen met elkaar van feest tot feest!

Vrijdag 1 oktober was een feestdag maar eigenlijk ook weer niet : het
afscheid van onze directeur Greetje Veenstra. Ondanks het afscheid
nemen was het door het samen zingen van een lied, een versierde Greetje
met een feesthoed op en een ‘feestbusje’ als vervoersmiddel toch een
feestelijke sfeer!

Op 1 oktober werd ook Conny ‘in de feestelijke watten
gelegd’ aangezien zij op deze dag 25 jaar werkzaam was
in het onderwijs. Ook hier werd weer een lied gezongen
door alle leerlingen en leerkrachten en door de school
hingen fraaie versieringen.

Juf Ans zijn we op dinsdag 6 oktober zeker niet vergeten: op deze dag
werkte zij namelijk 40 jaar op De Kogge: wat een mijlpaal!
Dus: weer zingen, cadeautjes en een traktatie………FEEST dus!
Namens alle kinderen van De Kogge kreeg ze een “ Trots-Op-map” met
hierin herinneringen van de oudere leerlingen en mooie tekeningen van de
jongsten.
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Nieuwtjes vanaf het Koggeschip!
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Dit schooljaar zijn wij officieel Daltonschool! Om de continuïteit hierin te waarborgen zijn ook
onze (nieuwere) collega's Geertje Feenstra (groep 1/2b), Sanne (4/5) en Patricia
(onderwijsassistent)) gestart met de Daltonopleiding in Heerenveen.
Naast de wapperende Daltonvlag is ook ons logo aangepast: de kleurstelling is gewijzigd en
Daltonschool De Kogge is toegevoegd. Nu ook duidelijk zichtbaar op onze ramen!
Naast collega's die een 'lytse pop' hebben gekregen zijn er op de Kogge al 2 stralende beppe's op
de werkvloer! Naast Ans (in korte tijd 2 kleinzoons) is ook Lucy net oma geworden van haar eerste
kleinzoon.
Ter info: De geplande YOGA-lessen voor groep 1-5 zijn door omstandigheden verschoven na de
voorjaarsvakantie. Groep 6, 7 en 8 hebben wel aan een aantal lessen Mindfulness gevolgd bij
meester Johannes Hospes.
Op de Kogge zijn we dit schooljaar gestart met de nieuwe rekenmethode Pluspunt 4. Na deze
eerste weken hebben we afgelopen week nog extra input gekregen van een expert vanuit
Malmberg om de eerste ervaringen te bespreken en eventuele vragen beantwoord te krijgen. De
eerste ervaringen van zowel kinderen als leerkrachten zijn positief!
De eerste koffieochtend van dit schooljaar was een groot succes en er was een mooie opkomst!
Dit zagen we ook terug bij de informatieavonden. We merken dat jullie het als ouders fijn vinden
om weer betrokken te (kunnen) zijn. Woensdag 23 maart is de volgende Koffieochtend!
We zijn ook (verkennend) gestart met Blink! Dit is een Methode voor Wereldoriëntatie waarin
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek geïntegreerd worden aangeboden. Ook hier
krijgen we dit schooljaar nog begeleiding bij om het goed neer te zetten.
Tussen de herfstvakantie en de Kerstvakantie starten we op de Kogge met de TALENTENMIDDAG.
We willen niet alleen de kinderen met een cognitief talent uitdagen maar ook de vele andere
talenten bij kinderen aanwakkeren , stimuleren of verdiepen. Ouderparticipatie is hier een groot
onderdeel van. Dit jaar is een ' pilot' jaar. Meer informatie hierover volgt!
De start van de Kinderboekenweek was weer een groot succes:
het is weer spectaculair geopend met het uitspelen van een
prentenboek door de leerkrachten. Succes verzekerd en wat een lol!
Operatieassistenten, een tandtechnicus, een tandarts, een zanger,
horecamedewerkers, brandweer, politie…zomaar een greep uit de
beroepen die we op school mochten ontvangen in het kader van het
Kinderboekenthema: ‘ Worden wat je wil!’ Prachtig!
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Namens de OR (ouderraad):

Even voorstellen: nieuw in de OR
Ik ben Femke Hooft, moeder van de allerleukste Olan, Rins (groep 1 & 2) en Jorne! Ik
hoop een creatief steentje bij te kunnen dragen in deze OR en sta altijd open voor ideeën
en tips van andere ouders. Spreek me dus gerust eens aan op het plein!

Groetjes Femke

Mijn naam is Nolke Bergstra en ben de heit van Carmen en Niek.
Mijn wederhelft is Marianne en sinds januari dit jaar wonen we, na vier jaar in
Folsgare te hebben gewoond, weer in IJlst. Daarvoor heb ik altijd in IJlst
gewoond, ik ben er geboren en getogen en zodoende dus ook een oud
leerling van de Kogge. Toen ik door Claudia benaderd werd voor de OR hoefde
ik daar niet lang over na te denken. Ik mag graag klussen (verbouwen) aan
onze woning en vind het altijd leuk om er met de kids op uit te gaan om
dingen te ondernemen zoals zwemmen, naar de speeltuin, mountainbiken,
bowlen en ga zo maar door! Verder rijd ik graag op de motor en combineer ik
dit met onderhoud, reparatie en restauratie van alle type motoren. Dit doe ik
samen met nog een aantal mensen die door het motorvirus gevat zijn.
Daarnaast organiseren we ook twee keer per jaar een mooie rit voor alle
motorijders die maar mee willen rijden.
De huidige OR lijkt mij een leuke en enthousiaste club mensen waarin ik graag
mijn steentje wil bijdragen! Ik heb er zin in en we gaan er een mooie tijd van maken!
Vriendelijke groet,
Nolke Bergstra.
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SCHOONMAAKAVONDEN
Beste ouder(s) / verzorger(s),
In de bijlage behorende bij deze Nieuwsbrief ontvangt u het schoonmaakrooster van De Kogge. We
hebben vier data geprikt voor dit schooljaar, zoals u van ons gewend bent. Kijk wanneer u aan de beurt
bent (maximaal twee keer) en zet de data alvast in uw agenda.
Meer dan ooit is hygiëne belangrijk, zoals u zult weten. We rekenen dan ook op
uw medewerking. En uiteraard zorgen we op de avond(en) zelf voor handhaving
van de eventueel dan geldende regelgeving betreffende afstanden, aantal
personen in een ruimte en wat al niet meer van toepassing is.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Voor vragen of doorgeven van wijzigingen graag mailen naar:
or.kogge@gearhing.net

Hulp gevraagd!
Helaas moesten al een aantal kleuters ervaren dat er honden bezitters zijn welke hun huisdier zijn behoeften laat
doen op het schoolplein van de Kogge!
Vieze en stinkende schoenen tot gevolg.
Wat kunnen we doen om dit overlast te voorkomen? Het plein is nou eenmaal openbaar gebied! Dus verbieden is
lastig.
Laten we met z’n allen opletten op eventuele honden op het plein na schooltijd….. Spreek waar nodig de
hondenbezitter aan! Als we met z’n allen een oogje in het zeil houden zorgen we mede daardoor dat het plein vrij
blijft van hondenpoep! Alvast bedankt voor jullie hulp.

de OR.
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Werkgroep herinrichting schoolplein
Meerdere keren per schooldag, maar ook naschools, in het weekend en de vakantie zijn de leerlingen actief op het
schoolplein.
Nu zijn er 3 enthousiaste ouders die graag samen met de leerkrachten en directie van de school aan de slag willen
om dit schoolplein nog uitdagender, maar vooral groener te maken.
Want alledaagse beweging zoals lopen, klauteren en klimmen helpt op een natuurlijke manier bij de ontwikkeling
van een kind. In den lande zijn vele mooie voorbeelden van het vergoenen van schoolpleinen. Een zogeheten
groenblauw schoolplein is gezond en maakt kinderen spelenderwijs bekend en vertrouwd met de natuur.
Buitenspelen in de natuur prikkelt de fantasie en maakt kinderen meer creatief in het spelen. De groenblauwe
buitenruimte kan ook als lesruimte worden gebruikt. Kinderen worden op deze manier al jong bewust gemaakt van
de natuur en het klimaat op een speelse, vanzelfsprekende manier.
Om dit te kunnen realiseren zijn een aantal stappen nodig. Planvorming, draagvlak, financiering en uiteindelijk de
realisatie hiervan. Voor dit proces zijn we op zoek naar ouders die zich hieraan willen committeren voor minimaal 1
jaar (de ervaring is dat dit proces 1 tot 2 jaar duurt).
Doordat er in den lande al vele voorbeelden zijn, kunnen we daar als werkgroep ook van profiteren, maar we zullen
het wel eigen moeten maken. Á la de Kogge.
Wie heeft er zin om deze werkgroep te komen versterken en mee te denken en werken in dit proces?
Laat dit weten door een mailtje te sturen naar Conny via conny.jansen@gearhing.net
Namens de werkgroep herinrichting schoolplein:

Dorathea Vallinga
Wendy van der Neut
Jennifer Batteram
+ Leerkracht
Ans Kooistra
Ria Jongstra
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Leerlingenraad schooljaar 2021-2022:
Even voorstellen aan onze nieuwe leerlingenraad:

Fiene, Norah, Vienne Yska, Lycke, Anne
Dit jaar veel girlpower!

De leerlingenraad vertegenwoordigt alle kinderen van de school
en mag meepraten over allerlei zaken die op school gebeuren.
De leerlingenraad mag advies geven, meedenken en actief
meehelpen om activiteiten te organiseren.
De leerlingenraad bestaat uit 6 leerlingen en zij worden in
principe voor
1 jaar gekozen. Alle leerlingen van de groepen 6 t/m 8 hebben
zich kandidaat mogen stellen. Ze hebben in hun eigen groep
uitgelegd waarom zij graag in de leerlingenraad willen en zijn door
verkiezingen in de groep door hun klasgenootjes gekozen.
Veel succes en plezier dit jaar dames!

Met een hartelijke groet namens het team van
De Kogge een fijne herfstvakantie toegewenst!
Tot maandag 25 oktober!

Conny Jansen

