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Damsternieuws 
Nieuws van de  

Langelandsterweg 1 
9982 BC Uithuizermeeden 

0595-412 990 
rjdamschool@noorderbasis.nl 

Nummer 1, 30 augustus 2019 

Agenda Verjaardagen 

2 september 
5 september 

19 en 24 september 
 

. 
 

 
 

 
 

luizencontrole 
informatieavond 
spreekavond, ouders 
vertellen 
 

2 september 
 

3 september 
4 september 

 
8 september 

 
10 september 

 
11 september 
15 september  
18 september 
20 september 
21 september 

 
22 september 
27 september 
28 september 
29 september  
30 september                           

Niek  
Judith  
Robin  
Jantine  
Juf Tineke 
Joyce  
Benthe  
Aleksandr 
Bjorn  
Christian  
Milou  
Jette  
Luuk  
Annelin  
Meester Pieter 
Sanne  
Nienke  
Juf Klaaske 
Tess  
Sam  
 

 

Namens de directie     

Heb vertrouwen! 

 

 

 

 

 

 

Heb vertrouwen. God is er en Hij zal er altijd zijn. Heb je het moeilijk? Ga naar Hem toe. 

 
God geeft jou: 

Voor elke storm een regenboog. 
Voor elke traan een glimlach. 
Voor elk verdriet een belofte. 

Voor moeilijke tijden een zegen. 
Voor ieder probleem 

een trouwe vriend om je te steunen. 
Voor elke zucht een prachtig lied 

en voor ieder gebed een antwoord. 
IERSE ZEGEN 
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Vertel het tegen Hem. Ga bij Hem ‘op schoot’ zitten. Hij kan goed luisteren. Laat Hem voor 
je zorgen. En weet je, Hij werkt door mensen heen. Er zullen mensen op je pad komen die je 
nodig hebt. Nogmaals, vertrouw volledig op Hem. 
 
Dit lazen wij vrijdag 23 augustus met elkaar als collega’s op de startvergadering.  
In dit vertrouwen gaan wij het nieuwe schooljaar tegemoet. 
 
We wensen juf Aafke van harte beterschap en de zegen van de Here toe! 
 
Anja en Tineke 
 

Algemene zaken 

 

Damsternieuws l Parro 
Zoals eerder is vermeld, komt het Damsternieuws nog één keer per maand uit met het 
stukje van de directie en algemene zaken. In verband met de start van het nieuwe 
schooljaar komt het Damsternieuws nu in de eerste schoolweek uit. De groepen sturen 
berichten en foto’s via Parro. 
 
Vervanging juf Hilja 
Omdat juf Hilja met een aantal weken met zwangerschapsverlof gaat, zijn we op zoek 
geweest naar vervanging. We zijn blij u te kunnen vertellen dat hiervoor vervanging is 
gevonden. Juf Anita. Van harte welkom Anita! 
We wensen juf Hilja alvast een goede verloftijd toe! 
 
Smok & Vot 
Laten we met elkaar alert zijn en blijven op het parkeren van onze auto’s. Soms staan er 
auto’s dubbel geparkeerd, waardoor het vast komt te staan op de parkeerplaats. Laten we 
hier samen om blijven denken, zodat het veilig en overzichtelijk blijft.  
 
Jaaropening 
Afgelopen maandag, 26 augustus, zijn we het schooljaar met elkaar gestart in de kerk van 
Uithuizermeeden. Juf Anja heeft stil gestaan bij de vakantie, het nieuwe jaarthema, het 
vertrouwen dat God er altijd is en ook dit schooljaar weer bij ons is. Ook hebben we samen 
gezongen. 
 
Jaarthema Noorderbasis “PRACHTIG!?, mooi door God gemaakt” 
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Elk gezin krijgt een werkboek waarin u samen met uw kind(eren) kunt praten over de 
schepping en hoe we goed voor de schepping kunnen zorgen. In school kunt u dit jaarthema 
terugzien op de kijktafels, één op de gang bij het lokaal van groep 7 voor de bovenbouw en 
één bij de teamkamer voor de onderbouw. Ook hebben we elke maand een maandopening 
met de groepen net als vorig jaar. 
 
Om alvast te noteren 

- Opendag Dr. R.J. Damschool: woensdag 16 oktober 2019 
- Kidspraise Noorderbasis 2019 Assen: 11 oktober. Drachten: 12 oktober. Groningen: 

18 oktober.  
Start kaartverkoop: 16 september 2019. 

 
Even voorstellen 
Eva (leerkracht groep 1/2 op woensdag t/m vrijdag), Pieter (leerkracht groep 4/5 op 
maandag en woensdag t/m vrijdag in groep 6) en Johanna (onderwijsassistent in de 
groepen 4/5 en 7 op maandag, dinsdag en donderdag), onze nieuwe collega’s stellen zich 
hieronder aan u voor. 
 
Eva  

Ik ben Eva, ik ben 25 jaar en ik woon in Groningen. In mijn vrije tijd houd ik van koken, er op 

uit gaan met mijn vriend of vriendinnen en heerlijk op de bank een serie kijken. Ik heb 

afgelopen jaar mijn PABO-opleiding afgerond en ben toen op zoek gegaan naar een baan. 

Deze heb ik gevonden in Uithuizermeeden, waar ik in groep 1/2 op woensdag, donderdag 

en vrijdag aan de slag ga. Ik heb erg veel zin om te beginnen en kijk er naar uit om de 

kinderen te leren kennen! Voor andere dingen, spreek mij vooral aan, ik vind het leuk om 

ook jullie als ouders te leren kennen. 

Pieter 

Beste allemaal, 
 
Graag vertel ik iets over mijzelf en stel ik mij aan u/jou voor. 
Vlak voor deze zomervakantie mocht ik afstuderen aan de verkorte, deeltijd PABO en mag ik 
mij officieel meester noemen. 
Ik kom niet vanaf de HAVO en zo doorgestroomd naar de PABO. Nee, ik heb ongeveer 20 
jaar in het bedrijfsleven gewerkt. Maar dat had u/jij vast al wel gezien.  
Vaak krijg ik de vraag: “Waarom heb je je dan laten omscholen? 
Mijn functie was projectleider in de winkelbouw bij een landelijke organisatie. 
Vanwege de digitalisering en de toenemende internetverkopen, werden veel winkels 
gesloten en moest er bezuinigd worden. Daarbij kwam ook mijn functie te vervallen. 
Dan kom je op een punt dat je gaat nadenken.  
Het opent nieuwe deuren, nieuwe kansen en ik ging op zoek naar nieuwe mogelijkheden. 
Uiteindelijk besloot ik om voor het basisonderwijs te gaan.  
 
Marijke (mijn vrouw) en ik hebben 3 kinderen (Lyke 16, Meint 12 en Jens 8) en wij genieten 
volop van hen. 
Ik merkte dat als ik op hun school kwam, dat er een klik was ook met de andere kinderen. 



 4 

Zodoende ben ik op zoek gegaan naar mogelijkheden om de opleiding te kunnen doen en 
die heb ik dus met succes mogen afronden. 
Nu mag ik hier op school gaan lesgeven en heb ik al mooie momenten mogen beleven. 
Mijn zwakte is dat ik nogal eens te veel praat. 
 
Mijn sterkte ligt in het leggen van relaties. Onderwijs is namelijk ‘relatie’. Een band 
opbouwen met kinderen, ouders en collega’s. En zo kennis over te mogen dragen en een 
bijdrage te mogen leveren aan de ontwikkeling van het kind, uw kind! Gods geschenken! 
Blijven aanmoedigen en stimuleren als het goed gaat en ondersteunen en troosten als het 
wat minder gaat. Dat is waar ik voor ga! 
 
Ik hoop op een prettige samenwerking en we spreken elkaar vast. 
 
Vriendelijke groet,  
Meester Pieter 
 

Johanna  

Hoi, 

Mijn naam is Johanna. Op maandag dinsdag en donderdag kunt u mij tegenkomen in de 

wandelgangen van de school. Ik ben getrouwd, heb twee kinderen een heel mooi meisje 

van 7 en een stoere vent van 5. Ik woon in Leens met uitzicht op de fietsenmaker. Naast 

mijn werk ben ik graag met muziek bezig  dit doe ik in de kerk en bij een orkest. 

11 jaar geleden begon ik mijn carrière als onderwijsassistent in Leek. Heerlijk is het om 

kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling. Ieder met zijn of haar eigen talent. Ik hoop hier 

in Uithuizermeeden een fijne tijd tegemoet te gaan. 

___________________________________________________________________________ 

 


