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EVEN BUURTEN
Brinknieuws
Op de valreep wordt dit stukje nog aangeleverd voor de dorpskrant. Volgens ons was het rustig op de
buurt. Mochten wij toch berichten missen, die het vermelden waard zijn, dan ontvangen de
ondergetekenden graag een briefje in de bus.
Op 7 september was er feest in de straat. Buurman Ronald Tjelpa vierde zijn 50e verjaardag. “10 jaar
geleden niet gedacht dat ik de 50 zou halen. I’m so happy” schreef hij zelf op zijn facebookpagina.
Ronald, die 10 jaar geleden werd geholpen aan een hersentumor, woont met veel plezier in Boijl en
geniet hier van de rust die hij nodig heeft. Ronald, alsnog van harte gefeliciteerd met je verjaardag! En
nog vele jaren er bij natuurlijk!
Bij Albert Jager hebben ze een ICD geplaatst. Een klein apparaatje dat er voor moet zorgen dat het hart
het juiste ritme behoudt. We hopen dat je snel weer opknapt, Albert.
Dan wordt er nog gesuggereerd dat het huis aan de Brink 38 is verkocht. Tot op heden staat nog steeds
het bord ‘te koop’ in de tuin. Op Funda wordt het aangeduid als ‘verkocht onder voorbehoud’. Misschien
kan de nieuwe bewoner(s) zich in de volgende dorpskrant voorstellen.
Groeten, Anke en Hennie

De Daoken

Boschoordweg

Het Daoken nieuws dit keer vanuit onze pen, oftewel laptop…. De vakanties zitten er weer op voor de
meesten uit ons Buurtje. Bruin verbrand terug van het strand, of in eigen tuin genietend van de zon. Een
aantal buurtjes waren druk aan de klus en de kwast. Afijn, het serieuze werk is weer begonnen de
meesten onder ons zijn weer aan het werk, naar school of bezig met andere beslommeringen.
Yinka begon het schooljaar goed, die is met haar klas naar Parijs geweest.
Pim is druk met BNI, de eerste bijeenkomst in de Stellingwerven was vrijdag 22 september in
Oldeberkoop een feit. Succes Pim met jullie broodje omzet. Wil je precies weten wat een broodje omzet
inhoud, op de site van BNI vind je alle informatie of vraag het gewoon aan Pim.
Er is een nieuwe viervoeter gesignaleerd in de buurt, familie Drent heeft een nieuwe huisgenoot een
prachtige Beagle. Veel plezier met jullie hondje.
Op 30 september is er Ladies Night in Boijl, o.a. onze ondernemende buurtjes Bernarda en Saskia staan
daar met hun bedrijf. Succes Dames. Hopen op een goede opkomst en een gezellige avond.
In oktober staat in Oldeberkoop een groot straattheater op het programma. Herman, Esmee, Bernarda
en Jacoba uit onze buurt nemen hieraan deel, het belooft een geweldig spektakel te worden”
Oldeberkoop vol Vuur” samen heel veel plezier en succes.
De ziekenboeg:
Wij wensen Rina en haar gezin veel energie en kracht toe, hopen op een voorspoedig herstel.
Op naar een mooi zonnig najaar in goede gezondheid, tot de volgende editie.
Marian & Griet
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Bezembuurt
Zaterdag 16 september hadden we ons buurtfeestje in Snack&Bar 't Zwaantje'. Eén van onze buurtjes
doet verslag. Ook zijn er nieuwkomers op de buurt die zich graag willen voorstellen.
Sjoukje Hazeloop & Marian Thijs
Net thuis van een gezellig samenzijn van de Bezembuurt in Snack&Bar 't Zwaantje' in Boijl heb ik gelijk
maar de pen ter hand genomen. Zo kan ons verhaaltje op tijd ingeleverd worden voor ' EVEN
BI'JPROATEN'!
Vanaf 17.45 uur arriveerden de eerste mensen uit de Bezembuurt en al snel werd het gezellig druk in
ons dorpscafé. Tijdens het eerste drankje heette Marian iedereen welkom en zei blij te zijn dat er zoveel
buurtjes waren gekomen.
Daarna was het lekker eten geblazen, en wel:
Eerst een lekkere kop tomatensoep met stokbrood en kruidenboter.
Daarna stond een Italiaanse maaltijd klaar, deze bestond uit pasta met zalm, spaghetti met bolognese
saus of roomsaus met spekjes, lasagne en dan ook nog twee vegetarische pasta sauzen en een groene
salade, heerlijk!!
Als afsluiting een mooi en lekker ijsdessert, kortom prima verzorgd door Snack&Bar 't Zwaantje.
Dank aan de dames Hanneke, Marian en Sjoukje voor het organiseren van deze geslaagde avond voor
de Bezembuurt.
Mirjam Cornelisse

De Westfriezen worden een beetje Friezen.
Wij , Rein en Hanna Groot hebben de
stoute schoenen aangetrokken en het
stadse Hoorn ingeruild voor het mooie
Fries/Drentse landschap.
Wij waren in de gelukkige omstandigheid dat we op de Oostvierdeparten 52
het mooie sfeervolle plekje van de
familie Koopmans konden kopen.
Meneer Koopmans heeft tot zijn 97ste
hier gewoond, afgelopen voorjaar
kwam hij (inmiddels 99) met zijn vrouw
nog 1x kijken. Hij zei dat zijn stekkie in
goede handen is en kon tevreden naar
huis. Een groot compliment voor ons.
Wij zijn terecht gekomen in de
bezembuurt, we voelen ons hier welkom
en hebben fijne buren.
Het huis is gelegen dichtbij het bos omgeven door de landerijen. In Hoorn zien we heel veel heilige
koeien, hier zijn het de koeien van boer Bosma waar we van genieten.
De absolute stilte, rust en ruimte is een mooie tegenhanger van onze drukke werkzaamheden.
Onze vingers worden steeds groener en we doen ons best om onze bloementuin mooi, kleurig en geurig
te houden zodat ook de insecten zich er thuis voelen. De bonte specht is de hele dag druk met het eten
van de hazelnoten.
Wij zijn blij met ons stekkie en hopen hier ook 97 te mogen worden.
Een vriendelijke groet aan alle bewoners van Boijl,
Rein en Hanna Groot
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Rijsberkamp

Meuleveldweg

Onze nieuwe buren Anja en Vincent hebben behoorlijk gesnoeid op hun nieuwe stek, de boerderij is nu
helemaal zichtbaar. Ook gaven ze op 23 juli een buurtborrel om elkaar een beetje te leren kennen. Het
was erg gezellig in de mooi versierde houten schuur.
Justus is over naar VWO 5…en zijn broer Rens is gaan wonen in het Zuid Duitse Ingolstadt om daar op
hoog niveau ijshockey te gaan spelen.
In september gaat Rens daar naar school en woont hij in een internaat. Een hele verandering met een
zwaar trainingsprogramma, 5 x per week trainen onder een Tsjechische trainer die op het hoogste
niveau ijshockey heeft gespeeld. Rens veel succes gewenst bij ERC Audi Ingolstadt.
Eva speelt zo goed tennis dat ze met 14 andere kinderen geselecteerd is door KNTB… van af volgend
jaar mag ze dan ook op buitenlandse toernooien spelen…spannend.
Op 10 augustus is Luuts Mulder 50 jaar geworden, gefeliciteerd.
Door zijn kameraden was zijn trekker met pop in de tuin gezet met vlaggetjes en een mooi spandoek.
Op 26 augustus gaf Luuts een feest
bij hem in de schuur…met drankjes,
lekker eten en een goed stuk muziek
van de Friese band Two Faces XL.
Het was zeer geslaagd en ging door
tot de late uurtjes.

Franke heeft een minder leuk bericht
gekregen, hij moet geopereerd worden. Franke veel sterkte gewenst.
Onze nieuwe buren stellen zich voor:
Hallo inwoners van Boijl,
Het is een leuke traditie om als nieuwe bewoners je te mogen voorstellen in de Dorpskrant.
Wij, Vincent Kisteman en Anja van Loon, zijn de nieuwe bewoners van Rijsberkamperweg 10. Vincent
geboren en getogen in Frederiksoord, een “koloniekont” en Anja geboren en getogen in Chaam, Noord
Brabant. Anja is met een omweg over Rilland, provincie Zeeland voor de liefde naar Vledderveen
Drenthe verhuisd waar Vincent al woonde. Na een ruim jaar te hebben samengewoond in Vledderveen
zijn we op zoek gegaan naar een eigen locatie voor het bedrijf van Vincent, “Kisteman Agro”. Dit vonden
we in Mei en Juni hebben we de sleutel mogen ontvangen en zijn we aan de klus gegaan om alles een
likje verf te geven in huis.
In juli hebben we alle buurtjes uitgenodigd voor de koffie en een borrel. Daarna zijn we buiten volop aan
de slag gegaan met de tuin. De bedoeling was, om op te schonen en meer lucht en licht te krijgen tussen
de bomen. Maar eenmaal bezig bleken bijna alle bomen slecht en ziek te zijn. Vandaar dat het nu wat
kaler is rond het huis. Maar hierdoor kunnen we er een frisse wind door laten waaien en nieuwe bomen
aanplanten. In ieder geval is het overzichtelijker geworden voor het verkeer en de hulpdiensten.
Groeten
Vincent & Anja
Groet Wilma Bouwman
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René van Zanden heeft zijn huis verkocht en is vertrokken naar een voorlopig onderkomen.
René het gaat je goed!
De woning is inmiddels betrokken door Janetta Heilhof en Gerrit Jan Folkerts en hun zoon.
Wij heten hun van harte welkom in onze straat. Zij stellen zich hieronder aan u voor.
Hallo allemaal!
Met een aantal mensen hebben wij al kennis gemaakt, maar nog lang niet met iedereen.
Allereerst wil ik iedereen bedanken voor de mooie bos bloemen die wij 7 sept kregen overhandigd van
Tineke, allemaal BEDANKT wat een warm welkom.
Wij zijn :Gerrit Jan Folkerts (43) Janetta Heilhof (53) en zoon Roy Westera (24).
Wij wonen sinds 2 September aan de Kerkweg 7 samen met onze Duitse-herder Quandor en Maincoon
poes Chika en in november komt er nog een D-H pup bij en zij gaat Esrah heten...
Wij komen uit Zwolle, GJ is geboren Fries, geboren in Warns en opgegroeid in Sneek, en is Schipper
op een binnenvaart tanker..Ik Janetta ben geboren in Dronten ..Ik werk niet meer, ik geniet nu van mijn
nieuwe leventje met 2 gezonde donorlongen die ik in 2014 heb mogen ontvangen nadat ik 12 jaar in
een rolstoel heb gezeten door de ongeneeslijke ziekte COPD.. Roy is Restauratie Timmerman en
tevens Metselaar ..
Wij wilden altijd al graag verhuizen, maakte ons niet uit waarheen, maar door mijn ziekte kon dat helaas
niet, maar na de dubbele longtransplantatie hadden we zoiets van nu gaan we doorzetten, en hebben
dit prachtige huis gekocht in dit leuke dorp en in een leuke straat met leuke vriendelijke mensen, heel
wat anders dan de stad.. We hopen hier nog heel veel gelukkige en gezonde jaren te mogen wonen.
Kerkweg 10 is gekocht door Stefan en Suzanne Edema.
Voordat ze er komen wonen met hun zoontje Sverre moet er nog het een en ander gebeuren. Op dit
moment wordt er nog druk gesloopt en verbouwd. Jongelui, heel veel succes!!
Kerkweg 24

Onder déze naam is Chiel Platje half juli gestart met zijn eigen schildersbedrijf. Een hele stap voor de
jonge ondernemer. Chiel heeft echter niet te klagen over aanvragen zegt hij, het werk loopt rustig binnen
en het gaat goed. Uiteraard zijn nieuwe klanten altijd welkom.
Telefoon 06 41416283
Corrie de Vries en Rudy Klesman

Snelshutte
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de vele
kaartjes, bloemen, cadeautje, appjes en telefoontjes.
Die ik heb mogen ontvangen tijdens mijn ziekenhuis opnamen en bij thuiskomst.
Het gaat nu gelukkig weer goed met me.
Jolande Punter
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Boijl

ost

Aan het bijkomen aan de keukentafel kijkend naar de landerijen achter het huis. Dat is nog eens een
fijne zondagochtend. Gisteravond 23 september is de buurt weer eens bij elkaar gekomen voor een
BBQ. Bij Ko en Riet stonden de tafels vol met allemaal lekker eten en drinken. Er stond een muziekje
op en de kinderen hebben heerlijk gespeeld aan tafel met potloden en krijtjes. Er was een ezel pinata
aan komen vliegen, maar die liet zich nog niet zo snel ontmantelen. Jesse de Groot heeft de kinderen
uiteindelijk geholpen… Snoepjes.. Waren die er? Geen idee. De kinderen waren zo snel dat alles in een
oogwenk weg was. Volgend jaar opnieuw een feestje!

Meer nieuwtjes van Boijl Oost!
 Jesse de Groot heeft zijn diploma gehaald middenkader Engineering op het ROC de Friese
Poort in Drachten! Jesse is druk op zoek naar een leuke baan. Gefeliciteerd Jesse!
 Op 9 en 10 september waren er wedstrijddagen gepland op Manege handels en africhtingsstal
Veenstra. Helaas door het erg slechte weer ging op 9 september het mennen, dressuur en
vaardigheden niet door. Gelukkig kon op zondag 10 september alles wel door gaan. Deze dag
waren er wedstijden dressuur onder het zadel. Dit was een erg geslaagde dag! Prachtig mooi
weer! Gelukkig maar, want voor de allerkleinsten van de deelnemers was er deze dag ook bixie.
Voor de andere paarden en pony’s kon er gestart worden van klasse BB t/t ZZ licht.
 Paul, Katja, Lin en Fen Yi zijn afgelopen zomer naar Spanje op vakantie geweest. Ik begreep
van de familie dat ze net ontkomen zijn aan de aanslag in Barcelona! Wat een geluk! Lin is
ondertussen begonnen in Drachten op school aan de opleiding Maatschappelijke Zorg. En Fen
Yi is gestart aan haar derde jaar vwo op het Stellingwerf College in Oosterwolde.
 Lieke Jager is begonnen in Heerenveen op het OSG Sevenwolden. Ze heeft het erg naar haar
zin op school.
 Jorrit en Geppie Jorritsma komen bij ons op de buurt wonen! Welkom!
Beste dorp-en buurtbewoners,
Een bericht van Jorrit en Geppie Jorritsma.
Samen met Rommert en Anneke (Jorrit, Lisa en Gerben) hebben wij een boerderij aan de Boijlerweg
132. We werken met Rommert samen, alhoewel we naast de boerderij ook veel andere, o.a. bestuurlijke
taken vervullen, zodat onze werkzaamheden op de boerderij in een vorm van afbouwfase zit.
Ook hebben wij een dochter, Reina, zij woont in Groningen en werkt in de Verslavingszorg in Groningen
en Assen.
In de afgelopen maand Juni hebben wij onze woning aan de Oosterstreek verkocht en hebben we de
woning van de Familie Wiersma, Boijlerweg 169 gekocht.
Ondertussen hebben we daar al druk geklust, echter zal het nog wel even duren voordat we er gaan
wonen..........
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We wonen dan ook tijdelijk in een vakantiewoning in de buurt van Zorgvlied, heerlijk rustig aan de
bosrand.
Uiteindelijk zijn we weer terug aan de Boijlerweg en we zien er naar uit om op nummer 169 te gaan
wonen, goed terug te komen in onze "oude" buurt en dicht bij de boerderij, waar we graag zijn.
Jorrit en Geppie Jorritsma
Toch nog 1 keer een oproepje aan alle buurt Boijl Oost bewoners!
De buurtapp leeft al flink. Er zijn al een aantal mysteries opgelost en veel besproken. Dit is erg handig!
Vooral voor mij… Hoef ik niet telkens de hele buurt bij langs op de fietse.
Toevoegen kan nog altijd! Op het vorige buurtbriefje staan mijn gegevens! Wanneer je een app stuurt
voeg ik je toe!

Bi’j Harmke
In de zomervakantie bereikte ons het trieste nieuws dat Betty Bunt, niet meer woonachtig maar wel
werkzaam in onze buurt, zo plotseling was overleden. Wat een enorm verdriet voor Pieter, Hellen en
Jeroen. We wensen hen heel veel sterkte toe.
Ook Geertje Nolles en haar familie werden opgeschrikt door slecht nieuws. Dochter Janet Huisman, bij
velen bekend door hun bedrijf De Streekslagerij, werd getroffen door een herseninfarct. Na een aantal
weken ziekenhuis, werkt Janet nu in De Vogellanden in Zwolle aan haar herstel. We wensen haar daar
veel sterkte bij en goede moed!
De jaarlijkse buurtbarbecue vond plaats in de schuur bij Hendrik en Caroline. Het was begin september
en zo nat en koud dat zelfs de barbecue binnen moest worden aangestoken en de terrasverwarmer ons
een beetje op temperatuur moest houden. Het mocht de pret niet drukken…het werd een gezellige
avond met de harde kern van de buurt.

Hendrik en Caroline, nogmaals dank voor jullie gastvrijheid!
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Marjorie, de dochter van Caroline, heeft onlangs haar rijbewijs gehaald. Er werd een heel
weekend een auto voor haar gehuurd zodat ze gelijk haar vaardigheden kon tonen en
natuurlijk lekker overal heen kon tuffen. Veel veilige kilometers gewenst!
Op 31 augustus werden Kim en Bram de trotse ouders van de kleine Sven.
Hij is ons 7e kleinkind en 2e kleinzoon, een rijk gevoel!

Hartelijke groet,
Anne-Marie van der Geest

Boijl Centrum
De vakanties zijn voorbij, de scholen gestart en het ‘gewone’ leven weer begonnen.
We hopen dat iedereen een goede zomer heeft gehad.
Wist u dat:
….. Gijs Slot is geslaagd voor het Mavo diploma aan het Stellingwerf College en nu vliegtuigtechniek
gaat studeren aan het Deltion College te Zwolle.
 Gijs, nog gefeliciteerd en veel succes in Zwolle.
….. Vronie de Nekker afgelopen zomer haar 50ste verjaardag heeft gevierd. Er stond een prachtige Sara
in hun tuin aan de Boijlerweg.
 Vronie, van harte en nog vele jaren erbij!
….. Op 1 oktober Snack&Bar ‘t Zwaantje’ officieel werd geopend.
 Veel succes Fam. Klatt.
….. Jan de Vrij inmiddels is verhuisd van Lindestede naar Diever. Hij woont nu in hetzelfde huis als
zijn moeder. Adres: Dhr. J. de Vrij
Westeresch 12,
Jan Thijs Seinenhof
De Weijert 59
7981 AH Diever.
 Jan, wij wensen je verder een goed herstel.
….. Wim Kleinhoven en Roelof Boelen afgelopen zomer weer alle plantvakken aan de Boijlerweg
gesnoeid hebben en onkruidvrij gemaakt.
 Hartelijk dank hiervoor heren!
….. Ook de straatlantaarns een opfrisbeurt hebben
gehad. Zo hebben we in de komende donkere
maanden weer heldere verlichting in onze straat!

Aafje Wever en Thea Pijlman.
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HERVORMDE KERK BOIJL

PASTORALIA
Ter bemoediging
De Heer bepaalt het tempo van mijn werk.
Ik hoef mij niet te jachten.
Altijd weer schenkt Hij mij een moment van stilte,
een adempauze, waarin ik tot mijzelf kan komen.
Hij roept dan voor mijn ziel beelden op,
die mij tot rust doen komen en kalmte geven.
Vaak zorgt Hij, dat zonder inspanning mij iets gelukt
en ik kijk er zelf blij verrast van op
hoe vol vertrouwen ik dan kan zijn.
Ik merk wel: het hart kent slechts rust
als men aan deze Heer vertrouwen schenkt.
Al heb ik het veel te druk, toch is het niet nodig
dat ik mijn innerlijke vrede kwijt raak.
Elk uur en in alle dingen is Hij aanwezig
en daarom verdwijnt de dreiging uit al het andere.
Midden in de drukte van het leven
doet Hij mij vaak iets ervaren dat moedgevend is.
Dan is het alsof iemand mij een verfrissing aanbiedt
en ineens is daar die innerlijke vrede
en diepe zekerheid geborgen te zijn.
Ik voel dan dat mijn kracht toeneemt,
dat ik mijn evenwicht herwin
en ik mijn dagelijkse werk weer met succes aankan.
Daarboven is het heerlijk om te weten
dat ik wandel in het voetspoor van mijn Heer
en dat voor nu en altijd bij Hem mijn thuis is.
Amen
Bovenstaande tekst is een bewerking van psalm 23. Deze prachtige bewerking is afkomstig uit Japan
en in het Nederlands vertaald. Ik las het als geloofsbelijdenis voor in de dienst van zondag 3 september.
Een tekst die de moeite waard is om nog eens na te lezen.
TERUGBLIK ZOMERAVONDWANDELINGEN
Wat was het fijn om met verschillenden mensen uit onze dorpen en de omringende dorpen te wandelen
in Boschoord, Donkerbroek en Appelscha. Er waren enkele vaste deelnemers die alle drie de
wandelingen hebben mee gelopen. Maar ook waren er deelnemers van buiten de deelnemende kerken
die een of meerdere keren mee liepen. Ze hadden over de wandelingen gelezen in de krant en voelden
zich uitgenodigd om mee te doen. Fijn dat we tijdens deze wandelingen prachtige ontmoetingen
mochten hebben, zingend in de natuur van Boschoord, luisterend naar historische wetenswaardigheden
in Donkerbroek en luisterend naar prachtige gedichten in het bos in Appelscha.
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MEELEVEN
Op deze plaats leven we mee met onze gemeenteleden en dorpsgenoten die zorgen hebben om
zichzelf, gezinsleden of om andere naasten.
Als u wilt dat we als kerk met u meeleven in lief en leed dan blijft het belangrijk om bijzonderheden aan
ons door te geven.
Dieneke Grit
Kymmelswijk 4, 9422 TD Smilde, tel.nr.: 0592-414975 / 06-38552150, e-mail: sa.grit@hetnet.nl

KERKGANG
In de zomer komen in de kerken soms vakantiegangers. Zo
werden in augustus de kerkdiensten in Boijl, Elsloo en
Makkinga bezocht door een jong gezin uit een dorpje bij
Lisse. Een echtpaar, een baby en vier jonge kinderen. Voor
de kinderen was er wel een kleurplaat.
Ook een baby kan op eigen wijze deelnemen aan de
kerkdienst.
Bij het koffiedrinken in Elsloo ben ik een gesprekje
aangegaan met de vader.
Het gezin ging thuis naar een kerk, waarin christelijk
gereformeerden en vrijgemaakte gerefor-meerden samen
werken.
Ze waren gewoon om elke zondag naar de kerk te gaan dus
ook in de vakantie. Ook kozen ze er voor om naar een
plaatselijke kerk te gaan en niet te zoeken naar
gelijkgezinden. Het kan goed zijn om ook eens wat anders
te horen! Een respectabel standpunt! Voor mezelf moet ik
bekennen dat ik in de vakantie in het buitenland haast nooit
zondags naar de kerk ga.
In Elsloo deed het echtpaar ook mee met het avondmaal. In
het gesprek werd het mij duidelijk dat dit gezin de
gastvrijheid in onze drie kerken erg op prijs stelde. Het leek mij leuk en van belang om dit compliment
ook even aan u door te geven!
Gossen Bakker
KERKDIENSTEN:
Zondag 30 juli:
Voorganger was Gert de Kok uit Groningen. Het thema van de dienst was: Van wie ben je er eentje?
De bloemen zijn naar Harm Jan de Vries gegaan.
Zondag 20 augustus:
Voorganger was Paul van Engen uit Noordwolde. Thema van de dienst was het kloppend hart van De
Bijbel. De bloemen waren voor Paul van Engen.
Zondag 10 september:
Lies Dijkshoorn uit Appelscha ging bij ons voor.
Hugo Bol heeft de dienst opgenomen voor Radio Weststellingwerf Centraal. Deze is dezelfde avond om
19.00 uur te beluisteren.
De bloemen zijn naar Andries Nijholt gegaan voor zijn verjaardag.
Diamanten Bruiloft
Op 7 oktober aanstaande is het 60 jaar geleden dat Henk en Ria Roelofs in het huwelijksbootje zijn
gestapt.
We wensen hun een heel mooie dag toe en wensen dat zij nog heel veel jaren samen deze dag mogen
vieren.
Verjaardagen
Bertha Mooij is op 20 oktober jarig
Froukje Mooij is op 17 november jarig
Alvast van harte gefeliciteerd!
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STREEKDIACONIE
Reisje Frieslands End op 1 september 2017
Iedereen die zich had opgegeven voor deze dag stond op de afgesproken tijd klaar in Boijl, Elsloo of
Makkinga. Met een bus vol opgewekte mensen vertrokken we iets na 9 uur, het weer was prima en er
werd meteen al druk gepraat. En vanuit een hoge bus kun je altijd prachtig kijken naar het voorbij
trekkende landschap.
De vele windmolens in de Flevo polder stonden bijna
allemaal stil toen we in Zeewolde arriveerden. Onze
eerste bestemming was de ambachtelijke tin gieterij,
Flevotin.
Na koffie met gebak werden we ingewijd in het proces
van het tingieten. Voordat een miniatuurtje in de winkel
ligt gaan er heel veel stappen aan vooraf. Enkele van
die stappen werden gedemonstreerd met veel geduld
en liefde voor het ambacht, mooi om te zien.
Om 12.45 uur reden we door het prachtige landschap
van de Veluwe naar Ermelo, waar we bij “Het Terras ”
grappig genoeg bínnen een heerlijke lunch kregen
voorgezet. Velen zeiden dat het te veel was, maar toen we vertrokken waren tóch de meeste borden
leeg. Samen eten is gezellig en eet je meer dan thuis….
Daarna was het weer een kort ritje naar het
Zandsculpturenpark in Garderen. Hier konden we allemaal
genieten van vele Hollandse taferelen en gebouwen van
zand gemaakt. Alles in een mooi aangelegd park met
prachtige decors en planten, zowel binnen als buiten. Zelfs
onze koning en koningin ontbraken niet en velen van ons
deden een poging alle uitgebeelde Hollandse spelen te
herkennen, wat nog best moeilijk was. Half 5 was het al
weer tijd voor vertrek. Met een hapje en drankje voor
onderweg en nog steeds prachtig weer was ook de reis
terug aangenaam en de meesten waren nog lang niet
uitgepraat.
Om 18 uur kwamen we aan in Vledder waar de jongste bediende van Brinkzicht met gemak de rollators
uit de bus toverde en vóór we het wisten werd ons al een drankje ingeschonken en zaten we aan de
soep. Het was gezellig en lekker allemaal en verzadigd en voldaan, de één wat meer moe dan de ander,
namen we afscheid van elkaar en werd iedereen weer veilig thuis gebracht. “Tot volgend jaar! “ hoorde
je zeggen. Het volgende reisje van Frieslands End.
Ondertussen is op iedere zondagmorgen altijd de deur van één van onze kerken open en komt een
klein groepje mensen bij elkaar. We vinden er verbondenheid met elkaar en met God en zoeken samen
naar antwoorden op de vragen die we in ons leven tegenkomen. Ook daar bent u van harte welkom.
Catrien Visser
Kerkdiensten in Friesland End
Datum

Kerk

Tijd

Voorganger

08/10
15/10
22/10
29/10

Makkinga
Elsloo
Boijl
Makkinga

10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Da. Y. Riemersma
Dhr. P. van Engen
Mw. S.A. Grit
Ds. E.J. Struif

05/11
12/11
19/11

Elsloo
Boijl
Makkinga

10.00 u
10.00 u
10.00 u

Dhr. G. de Kok
Da. G. Martens
Mw. S.A. Grit
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Bijzonderheden
Heilig Avondmaal

Dankdag voor gewas
en arbeid
Heilig Avondmaal

DORPSNIEUWS
Hallo Dorpsgenoten,
In Boijl heb je maar één dorpshuis, die willen we natuurlijk
behouden.
Vandaar een oproep in de Dorpskrant.
Stichting Dorpshuis de Tille is op zoek naar nieuwe
bestuursleden.
Lijkt het je leuk om iets voor het Dorpshuis te betekenen en
deel uit maken van een gezellig en actief bestuur?
Meld je dan aan.
Je kunt altijd bij bestuursleden informeren wat het inhoudt.
Aanmelden kan via één van de bestuursleden of je meld je aan via bestuurdetille@kpnmail.nl
Wil iemand als vrijwilliger een gezellige avond achter de bar staan of in de bediening, meld je aan via
de mail of meld het bij één van de bestuursleden.
Met vriendelijke groet,
Marein boekhoudt
Klaas Tolman
Albert Sijbesma
Jan Dam
Roelof Nekker
Ilse van Daatselaar
Geertje Hoekstra

AGENDA DORPSHUIS DE TILLE
Zaterdag 23 september hebben we een vrijwilligersavond gevierd.
Iedere vrijwilliger die afgelopen jaar vrijwillig heeft geholpen in en rondom het dorpshuis was hierbij
uitgenodigd.

Zaterdag 23 september was het burendag.
’s Middags was de Tille geopend voor een aantal klusjes.
Iedereen was welkom om een handje te helpen of voor de gezelligheid.

Zaterdag 30 september was een Lady’s Night georganiseerd
in dorpshuis De Tille, m.m.v diverse Boijliger bedrijven.

In Oktober gaat er niets boven een Oktoberfest.
Noteer hem in de agenda. Zaterdag 28 oktober in Dorpshuis de Tille.
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INGEZONDEN

Odis bingoavond

In Oktober start de bingocommissie weer een nieuwe serie ODIS- bingoavonden, de opbrengst
hiervan komt ten goede aan de ODIS korfbal en gym en de gezellige avonden worden als
vanouds weer gehouden in café ’t Anker onder leiding van ons vaste bingoteam,
Albert en Alie Tjassing, Albert Bijlsma en Hettie Brouwer.

De spelavond is voor de insiders bekend, maar voor wie het eens proberen wil, volgt hier een
korte uitleg; voor 10 euro kunt u een bordje kopen. Met dit bordje kun je 10 keer een ronde
meespelen, per ronde zijn 3 prijzen te winnen. In ronde 4 en 10 wordt gespeeld voor de
hoofdprijs [een vleespakket, alles verpakt]. Na de 4e ronde kan nogmaals een bordje gekocht
worden. Er wordt ook een raadspel gespeeld en een gratis lootje uitgedeeld.

De prijzen zijn vaak consumptieve kado's [b.v. kaasmand, streekmand of fruitmand].
De avonden duren van 20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur.

Dus noteer de volgende avonden alvast!
2017 21 okt. 18 nov. 16 dec.
2018 20 jan. 17 febr. 10 maart, dan is er tevens ‘s middags kinderbingo om 14.00.
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Blik op Boijl

BOIJLIGERS ‘OP DE BON’
Als inwoners van ons land en ook daar buiten, hebben we ons te houden aan
de geldende wetten maar in ‘de goeie oude tijd’ was het wat strafmaat voor
overtredingen betrof, een heel ander verhaal dan nu! ……….
Bladerend door oude kranten artikelen kom je zo het één en ander aan de
weet over de Boijligers ‘van toen’.

EEN VONNIS UIT 1890
Het was in die tijd niet ongebruikelijk om in de omgeving een voorraad twijg te verzamelen voor het
vlechten van korfjes. Uiteraard verboden op particulier terrein. Meestal bestond een vonnis uit een
boete of een aantal dagen hechtenis. De beide -de V- ’s gingen echter zonder pardon achter de tralies!
In 1902 ging Sietze Jonkers, pluimveehandelaar uit Boijl, op de bon f.1. boete of 1 dag hechtenis. (je
kon blijkbaar kiezen…) Hij liet in Noordwolde ‘iemand
plaatsnemen op zijn hondenkar’ en in 1935 overkwam
Wiebe Koopmans (de plaatselijke schoenmaker) het
zelfde. Koopmans reed nu zelf mee op de kar en de
strafmaat was intussen ook flink gestegen naar f.5.—
boete of 3 dagen hechtenis.
In 1905 werd Jan de V beboet wegens: ‘een leerplichtig
kind niet geregeld naar school sturen’ Keuze tussen
f.1.— boete of 1 dag hechtenis. (de leerplichtwet gold
vanaf 1900) Hoezo spijbelen…….

1906 Overtredingen van het ‘mijn en het dijn’ werden
fors bestraft!
De plaatselijke smid Luigje Oosterkamp ging in 1924 op
de bon ‘wegens overtreding van de arbeidswet’ Ook
daar werd opgelet! F.5.—boete of 3 dagen hechtenis
In 1922 werden de Boijligers Pieter
S en Johannes van R en ook Willem
van O uit Boschoord veroordeeld
voor fietsen zonder licht. Het kwam
hun op f.3.— of 3 dagen hechtenis te
staan.
In 1930 ging Meine K. op de bon. Er
zat geen bel op zijn fiets en hij kreeg
f. 1.— boete. Omgerekend naar nu,
een fors bedrag!
In 1936 moest Meine K. wederom
voor het gerecht. Dit keer wegens
‘in staat van dronkenschap’ de orde
verstoren’ f.15.— boete of 10 dagen
hechtenis.

fiets met houten velgen uit 1920

13

In het wildrijke gebied rond Boijl werd regelmatig gestroopt maar dat ging ook wel eens mis!
In 1901 werd Izaak van de W betrapt met: ‘zich met wildstrikken in het veld te bevinden’ Het kwam hem
maar liefst te staan op f.20.— of 4 dagen hechtenis.
In 1922 werd Hendrik O betrapt.
Ook in 1925 waren ze allemaal ‘het
haasje’
Er was kennelijk geen ‘standaard
strafmaat’ voor stropen!

In de twintiger jaren van de vorige eeuw was er nog
best wel veel heide rond ons dorp. Het was wel
handig om die eerst af te branden voor men aan
het ontginnen begon. Foute boel, vuurtje stoken
mocht in 1925 ook al niet!
De tramlijn, die in 1914 aangelegd werd, bekortte
de reistijden naar Oosterwolde en Steenwijk
aanzienlijk. Maar je mocht niet op de -nog rijdende tram- springen!.... …(Jan R kwam er
nog goed mee weg met een ‘berisping’ voor
zijn gevaarlijk stuntwerk!)
1925 En ja….. waar werd allemaal wel
niet voor bekeurd..…. Je krijgt nu bijna de
indruk dat de dienders blij waren dat ze
‘iets te doen hadden’
1905 Rinke P kreeg een bekeuring voor:
‘vee langs de openbare weg drijven’
boete: f.1.— of een dag brommen. 1935
Bakker Sietze Cornelus O beging de
zonde ‘het tarwe register niet bijhouden’
(wat dat ook geweest mag zijn) het kostte
hem wél f.5.—of 3 dagen hechtenis!
Willem P ging in 1937 op de bon voor:
‘flesschen alcoholhoudende drank in
voorraad waarop percentage alcohol niet
vermeld staat’ boete: f. 2.— of 2 dagen
in ’t gevang.

De langst gestrafte plaatsgenoot in de vorige eeuw was ene F.K. in 1919. Hij procedeerde kennelijk tot
de Hoge Raad. Het mocht niet baten…..
De begane ‘overtredingen der wet’ in
Boijl, gevonden in de oude kranten zo
tot de jaren 40, zijn eigenlijk geen van
allen wereldschokkend en laten we
daar blij mee zijn!
Namens ‘Dorpsarchief Boijl’,
Jellie Menger-Oosterkamp

2017
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VERENIGINGSLEVEN
Boijl goes duurzaam! Ook in Boijl zien we steeds meer zonnepanelen en
zijn mensen bezig hun huis energiezuinig te maken. Maar wat kunnen we
hier samen als dorp mee?
In onze Dorpsvisie is duurzaamheid een van de thema's. De hoogste tijd om
hier werk van te maken. Een aantal dorpsgenoten gaat hier mee aan de slag
om de mogelijkheden voor bijvoorbeeld een energiecoöperatie te verkennen. Ook interesse om mee te
denken en/of wil je op de hoogte blijven van de mogelijkheden? Laat het even weten via
dorpsbelang@boijl.com.

Laagvliegroutes
Er is veel te doen over de uitbreiding van Airport Lelystad en de gevolgen hiervan voor onze omgeving.
Wij als Dorpsbelang worden op de hoogte gehouden en leveren input via de Vereniging Kleine Dorpen
(VKD) waar wij in meedoen. Als VKD en als Dorpsbelang hebben we niet direct invloed op de plannen,
maar we geven uiteraard het signaal af dat we graag blijven genieten van de ruimte en rust in onze
omgeving.
Samen met de VKD leveren wij input voor de actiegroep die zich hard maakt voor Weststellingwerf.
Deze actiegroep weet zich gesteund door actiegroepen uit andere gemeenten, bedrijven,
natuurorganisaties en overheden uit alle hoeken van de provincies Gelderland, Overijssel, Friesland en
Drenthe. Deze week debatteert de kamer o.a. Lelystad Airport.
Meer weten? Zie ww.facebook.com/laagvliegroutesNEE/
REMINDER…………….AANMELDEN BIJ DFMopGlas
De initiatiefgroep Boijl op Glas is nog steeds actief om glasvezel in Boijl aangelegd te krijgen. De
aandachtige lezer van de dorpskrant heeft dat al gemerkt.
En nu Kabel Noord zich heeft gemeld als kandidaat hebben we goede hoop dat deze poging
uiteindelijk tot een goed resultaat zal leiden.
We willen jullie oproepen om dit te ondersteunen en je aan te melden bij DFMopGlas:
dfmopglas.nl/aanmelden of Like de pagina op Facebook.
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Reflecterend huisnummer
Laatste
kans
om
reflecterend
huisnummer
te
bestellen
Je kent ze wel, die paaltjes met een reflecterend huisnummer er op. Ze
maken het voor hulpdiensten makkelijk om het juiste huisnummer te
vinden in het donker.
Jarenlang kon je deze paaltjes bij Joachim Westenbroek uit Steggerda
bestellen, maar hij stopt er mee. Ook zo'n handig paaltje bij je huis? Dan
heb je tot half oktober de laatste kans om dit te bestellen voor de prijs van
30 euro.
Interesse? Mail of bel Joachim Westenbroek uit Steggerda. Telefoon
0561-441655 of joawestenbroek@kpnmail.com. Vermeld svp je adres en
telefoonnummer in je mail.

Voor nieuwe bewoners……Wat doen wij?
Leefbaarheid, gezelligheid en sociale samenhang in Boijl. Dat is waar
wij als Dorpsbelang voor staan. Wij jagen ontwikkelingen aan én
zetten ons in om de door het dorp gekozen doelen te bereiken.
Daarnaast willen wij een verbinder zijn tussen alles en iedereen die
actief is in het dorp. Van bewoners, verenigingen en clubs tot
bedrijven, gemeente, school en de Vereniging van Kleine Dorpen.
Nog geen lid?
Wij vinden het belangrijk dat wij een zo'n groot mogelijke achterban hebben, zodat wij weten wat er
speelt en we zoveel mogelijk mensen in Boijl kunnen vertegenwoordigen. Voor slechts € 10 per jaar
ben je ook lid! Je lidmaatschap is zó geregeld. Binnenkort komen wij bij u aan de deur, maar u kunt zich
ook nu al aanmelden via de mail dorpsbelang@boijl.com
Vragen?
Stuur een mail naar dorpsbelang@boijl.com of bel 06-34263877 (Katja Moesker). Meer informatie vind
je op de Facebookpagina Boijl en op www.boijl.com.

Toneelvereniging Nut en Genoegen
De leescommissie heeft weer een stuk uitgezocht voor het nieuwe seizoen.
Dit jaar is er gekozen voor een eigentijds blijspel, De Richel geschreven
door Ton Davids. Het speelt zich af in een pension met uitgerangeerde
burgers. Toos voert de scepter over dit pension, haar gasten zijn erg divers
en bijzonder. Onze nieuwe toneelspelers kunnen zich uitleven en u kunt dit
mee beleven op 16 december in de Tille. ’s Avonds na afloop kunnen we
genieten van de muzikale klanken van de bij ons inmiddels bekende
troubadour “Sipke”, wij kijken ernaar uit. We hopen dat u allemaal weer van
de partij bent en we er samen een gezellige uitvoering en avond van maken.
Voor € 5,-- per persoon kunt u donateur worden, binnenkort komen wij weer bij u langs met de
donateurskaarten. Aan de zaal zijn losse kaarten verkrijgbaar a € 7,50 per persoon. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Namens het Bestuur, Alletta de Weert 06-29544087
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Meezingen met ad-hoc Kinderkoor Boijl?
Hallo kinderen en ouders,
Wij hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad en weer met volle energie het nieuwe
schooljaar is ingegaan. Wij vragen aandacht voor de hieronder genoemde twee projecten voor het ad
hoc kinderkoor Boijl.
Deze muzikale projecten staan o.l.v. Mirjam Cornelisse en Minnie Diever zorgt voor de begeleiding op
piano.
2017
Van 2 nov. t/m 21 dec. 8
repetities voor de KERSTMUSICAL.
UITVOERING 24 december 19.00 uur
kerk Boijl

2018 DE MEENTHE TE STEENWIJK
16 febr. GENERALE
17 febr. AVOND CONCERT ( aanvang 20.00 uur)
18 febr. MATINEE ( middagvoorstelling aanvang 14.00 uur)
The Swinging Stones is het dameskoor waar Mirjam dirigent van is. Het koor geeft een groot concert
in februari 2018 in de RABO-zaal in de Meenthe in Steenwijk. Naast het optreden van dit koor, verzorgt
dansschool Sport-inn ook optredens.
Ik , Mirjam, zou het geweldig leuk vinden om met het ad-hoc 'kinderkoor' Boijl tijdens dit concert op
te treden. Wie wil en kan (en mag) meedoen met dit concert??
Dus twee projecten waarvoor wij jullie medewerking vragen,
Laat ons weten of je geïnteresseerd bent en wilt meedoen
en .....met welk project, of misschien wel allebei de projecten??
Informatie over de musical en het concert in Steenwijk volgt t.z.t. of kijk op de website
www.demeenthe.nl
Hartelijke groet Mirjam 0612303308 en Minnie 0561421636
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SPORT
Feestavond t.b.v. overkapping nieuwe terras sportkantine
Zoals gehoopt kunnen we terug zien op een héél geslaagd feestje!!
Geslaagd in de zin van super gezellig, maar ook meer dan geslaagd als we kijken naar de netto
opbrengst van maar liefst € 2000,-.
Mission accomplished… de overkapping van ons nieuwe terras is in zicht!!
De avond begon met een gulle gift van de Tennisvereniging! Hiervoor nogmaals dank!!
Oud Boijl kampioenen dames 1 speelden onder grote belangstelling
tegen onze huidige Trinitas dames 1. Het werd een terecht gelijkspel,
2-2.
Na afloop werd door de oud kampioenen een steigerhoutenbankje
aangeboden voor het terras, het “Tarpe Bankje”. Hiermee wilden de
dames de goede oude tijd op gepaste wijze eren. Gerrie Terpstra was
fan van het eerste uur, miste geen wedstrijd en dankzij Gerrie
speelden de dames jarenlang onder bijnamen.
Na een kort maar hevig regenbuitje werd het “Levend Tafelvoetbal” gedemonstreerd door de mannen
van 7x7. Goed voor flink wat lachsalvo’s. Daarna kwamen er nog een aantal ‘teams’ in actie en werd
het fanatisme duidelijk zichtbaar én bij met name een aantal dames, hoorbaar!
Onder het genot van een drankje en lekkere hamburgers, bracht de band “Fat at the Attic” sfeer in de
tent en na een welgemeend “we want more, we want more” kregen we onze toegift!
Het RAD draaide als nooit ter voren…
In no time werden de loten verkocht en de schalen met hapjes, lekkere
drankjes en mooie prijzen vonden gretig hun weg.
De hoofdprijs, de Bierstatafel, waar iedereen op stond te azen, werd
uiteindelijk gewonnen door een hele grote groep jeugd die vervolgens de
Bierstatafel schonken aan het terras! Top!!
Met muziek variërend van Back to
the eighties,Hiphop uit de jaren 90,
Nederlandstalige muziek en hedendaagse Trendmusic, bleef het nog
lang gezellig………….
Kortom, een geslaagde avond!
Dit alles had niet gekund zonder sponsoring, service en goodwill van velen…
Het is riskant is om mensen te gaan bedanken, want de kans dat je iemand vergeet is groot en dat is
iets wat je absoluut niet wilt!!
Toch ga ik het doen en dan met de hoop dat ik het goed voor de geest heb ;)
Klus, onderhoud, verhuur en handelsonderneming Arend Groen, Licht & Geluid Anne van der Helm
Zorggroep de Stellingwerven / ATC Dagbesteding, Nagelsalon Saskia, Schoonheidssalon Anja,
Snack&Bar t Zwaantje, Vd Berg Verhuur, Alwin Wemer, Edwin Kraakman, Peter Bos en Camping de
Hertenweide.
Daarnaast de club die betrokken was bij de voorbereiding, iedereen die geholpen heeft bij het
opbouwen en afbreken, de koffiedames, hamburgerbakkers, dames achter de bar, de omroeper én de
man achter de munten! Deze man nam ons daarnaast nog veel meer werk uithanden…koelkasten
vullen, bardienst, geld bewaken én stond zondagochtend om 7.30 uur alweer te vegen! Lammert
Gorter is zijn naam, een vrijwilliger pur sang!
Nogmaals iedereen bedankt…het was een feestje dit feestje te mogen organiseren
Henneke Velzeboer
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SCHOOLNIEUWS
Vandaag is het de derde donderdag van het nieuwe schooljaar en iedereen begint zo langzaamaan zijn
draai op school weer te vinden. Voor zowel de leerkrachten als de kinderen is het altijd weer even
wennen om in het ‘schoolritme’ te komen. Ook zijn de groepen weer wat gewisseld waardoor er weer
een andere groepssamenstelling is.
In tegenstelling tot vorig jaar was het weer de afgelopen weken wat wisselvallig. Vorige week woensdag
hebben we de eerste echte ‘herfststorm’ over ons heen gekregen. Gelukkig viel de schade mee. De
komende dagen lijkt het gelukkig weer mooi nazomerweer te worden.
Er zijn gelukkig weinig wijzigingen geweest in het team.
Marieke Koehoorn heeft, voor de zomervakantie,
afscheid genomen als IB-er van onze school.
Lies Galema is haar opvolgster. Lies woont in
Appelscha en komt van de Daltonschool in
Frieschepalen. Juf Lies zal drie ochtenden in de week
juf Geesje ondersteunen in groep 3 & 4.
Juf Janneke is nog steeds met zwangerschapsverlof. Zij
zal haar werkzaamheden rond de herfstvakantie weer
oppakken. Juf Harriët van groep 1 & 2 is ook zwanger
en zal vanaf de herfstvakantie met zwangerschapsverlof
gaan. Wij wensen haar een hele gelukkige tijd toe.
Afgelopen week is Rianne Kiemel gestart met haar stagejaar op onze school. Rianne zal de komende
periode op maandag en dinsdag stage lopen bij meester Dennis in groep 7 & 8.
De verdeling binnen de school ziet er, tot de herfstvakantie, als volgt uit:
Groep 1 & 2: maandag, donderdag en vrijdag juf Harriët Veenstra. Dinsdag en woensdag juf Nynke
v.d. Heide.
Groep 3 & 4: Maandag t/m vrijdag juf Geesje Harsevoort op maandag-, dinsdag- en
donderdagochtend samen met juf Lies Galema.
Groep 5 & 6: Maandag t/m vrijdag juf Esther van Zwol
Groep 7 & 8: Maandag t/m vrijdag meester Dennis van Dijken
Directie:
Maandag t/m donderdag meester Koen Roozen
IB (intern begeleider) Maandag- en dinsdagmiddag juf Lies Galema.
Vanaf de herfstvakantie zullen er wat wijzigingen zijn. Wij zijn hier nu nog mee bezig.
Op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag 11, 12 en 13 september konden de ouders komen kijken
in de groepen van hun kind(eren). Er was een mooie opkomst en de kinderen hebben vol trots laten
zien in welke klas zij zitten en wie hun juf of meester is.
Ook dit jaar staan de eerste zeven weken weer in het teken van ‘de Gouden Weken’. In deze weken
wordt er veel aandacht besteed aan groepsvorming. Dit is een erg belangrijke periode in het schooljaar.
Hierin wordt de basis gelegd voor een fijne sfeer in de groep op sociaal- emotioneel gebied. Wanneer
men deze ‘gouden weken’ positief ervaart heeft dit ook een positieve uitwerking voor de rest van het
schooljaar.
Door samenwerkingsopdrachten, teambuilding en andere activiteiten proberen we dit proces in goede
banen te leiden.
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Dit schooljaar hebben we weer een aantal nieuwe
leerlingen bij ons op school, in groep 1: Elisa de
Lange, Marin Groen, Mirte de Vries, Milan Oostra
en Yannick de Lang
Wij wensen al deze kinderen een hele plezierige
en leerzame tijd bij ons op school!
Op dit moment telt onze school 88 leerlingen. Er
zullen nog een aantal leerlingen dit schooljaar
instromen en we gaan ons uiterste best doen om
ook dit jaar weer het magische aantal van 100
leerlingen te halen.
Dit schooljaar zal er ook weer een nieuwe
leerlingeraad worden gekozen. De leerlingenraad
bestaat uit leerlingen uit groep 4 t/m 8. Deze
leerlingen zijn gekozen door hun eigen klas. Het
zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei
zaken willen bespreken. Zo weten wij (het team en
de ouders) wat de kinderen van onze school
belangrijk vinden.
De leerlingenraad kan meedenken met de
leerkrachten en zal aan de slag gaan met de
ideeën die ze binnenkrijgen. Deze raad kan zich
ook bezighouden met het meedenken over de
organisatie van allerlei activiteiten zoals de
kerstviering, Koningsdag etc.
De vergaderingen worden geleid door juf Nynke van der Heide.
Dit schooljaar gaan wij ons o.a. bezighouden met een aantal onderwerpen:
We zijn afgelopen schooljaar gestart met het ontwikkelen van een nieuw, toekomstbestendig
schoolprofiel. Een onderdeel van dit profiel is een schoolspecifieke visie. Er zijn al een aantal
bijeenkomsten geweest. Er is een werkgroep samengesteld van een aantal ouders, MR lid en
teamleden. Ook zijn er al een aantal teambijeenkomsten geweest. Het komend schooljaar gaan wij
hiermee verder onder leiding van Gea Wagemakers.
Vorig schooljaar zijn wij gestart met nieuwe ‘ontwikkelingsrapporten’. In deze rapporten komen, naast
de resultaten van de verschillende vakken (het rapport) ook een reflectieverslag waarin kinderen en de
leerkracht, tijdens een leerling-gesprek, de doelen formuleert en evalueert waar een kind in een
bepaalde periode aan wil werken of gewerkt heeft. Dit portfolio geeft een gedetailleerd beeld van het
leren en de ontwikkeling van het kind. Het laat zien hoe een kind zich in een bepaalde periode ontwikkelt,
het kind krijgt zelf de verantwoordelijkheid om dit in beeld te brengen. Kinderen worden uitgedaagd een
selectie van hun werk te maken en hun keuzes te verantwoorden. Ze leren hun eigen ontwikkeling te
volgen en zichzelf nieuwe doelen te stellen (Castelijns & Kenter, 2009).
Dit schooljaar zullen wij de beschikking krijgen over nieuwe tablets en note -books. Hiermee
willen wij ICT middelen gaan inzetten als onderdeel van ons onderwijs. Ook het onderdeel
programmeren zal een belangrijke plek krijgen binnen ons lesaanbod. In samenwerking met
het Friesland College zullen kinderen programmeerlessen krijgen. Groep 1 & 2 en groep 7
& 8 hebben hier vorig schooljaar al kennis mee gemaakt.
Dit jaar hebben wij ook een Robot gekregen die onderdeel zal uit gaan maken van deze
programmeerlessen.Ook zullen de acti ve borden vervangen worden door Touchscreens
(SMART TV’s).
Verder zullen wij de Kanjertraining verder implementeren in onze school en zal het Daltonconcept verder
vorm krijgen binnen ons onderwijs. De nieuwe leerkrachten zullen allemaal de Daltoncursus gaan
volgen.
U ziet het al, wederom een hoop uitdagingen waar wij het komend schooljaar onder andere aan gaan
werken.
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Juf Geesje 40 jaar op onze school.
Op 1 augustus j.l. was juf Geesje 40 jaar werkzaam op onze school. Omdat dit midden in de
zomervakantie viel hebben wij dit heugelijke feit vorige week woensdag gevierd. ’s Morgens werd juf
Geesje getrakteerd op een heerlijk ontbijt bij haar thuis. Na deze mooie start van deze bijzondere dag
werd zij opgehaald door een oude legerjeep, die haar naar school bracht. Bij de school stond een
erehaag van kinderen, ouders, teamleden en een aantal oud collega’s die Juf Geesje welkom heette.
Een prachtig spandoek werd omhoog gehouden door de kinderen van groep 8.
In het speellokaal werd Geesje feestelijk
onthaald door ouders, kinderen en teamleden
en werd zij toegesproken door meester Koen
(de directeur). Er werd een, speciaal voor juf
Geesje geschreven lied, gezongen door de
kinderen en er werden cadeaus uitgedeeld.
Oud
directeur
Geert
Pijlman
heeft
herinneringen opgehaald in uit de tijd dat hij
met juf Geesje samenwerkte.
Tot slot werden de kinderen allemaal
getrakteerd op een heerlijk gebakje met een
afbeelding van juf Geesje. Wij kijken met z’n
alles terug op een zeer geslaagde ochtend en
hopen dat juf Geesje nog lang aan onze
school mag blijven werken.
Comprix in beweging:
Ook dit jaar hebben, op vrijdag 15 september hebben alle groep 8 leerlingen van Comprix deelgenomen
aan een geweldig sportevenement onder de titel “Comprix in beweging.” Het doel hierbij was om kennis
te maken met elkaar, maar ook met een grote diversiteit aan sporten. Sporten die niet wekelijks op het
gymnastiekrooster staan. Een paar voorbeelden:
 Boogschieten
 Rolstoelbasketbal
 Honkbal
 Breakdance
 Snorkelen
 Free runningl.
Onze school was ingedeeld bij de volgende sporten:
 Snorkelen
 Fierljeppen
 Free Running
Deze clinics vonden plaats op het sportveld van het Linde College en sporthal
en zwembad de Steense. Na afloop was er een gezamenlijke lunch en kreeg iedere deelnemer een
mooi T-shirt.
Tot ziens en als u vragen of opmerkingen heeft, dan bent u altijd welkom. Mijn deur staan altijd open.
En neemt u eens een kijkje op onze website: www.deoosterbrink.nl

Groeten namens het team van de Oosterbrink
Koen Roozen.
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Nieuws uit groep 1/2

Inmiddels zijn er al weer een paar weken van het nieuwe schooljaar
voorbij. We hebben allemaal een fijne vakantie gehad en we zijn blij om
iedereen weer te zien op school.
We zijn al druk aan het werk geweest.

Wist u dat….
- wij druk aan het oefenen zijn met kleuren en vormen?

- wij zelfs een eigen “vormenwinkel” in de klas hebben?

- u hier vormen kunt kopen?
- wij 5 nieuwe kinderen in de klas hebben?
- zij Elisa de Lange, Yannick de Lang, Milan Oostra, Mirte de Vries
en Marin Groen heten?
- wij deze kinderen en ouders een heel fijne tijd toewensen op onze
school?
- juf het verhaal van Elmer heeft voorgelezen?
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-

dit gaat over een gekleurde olifant?
groep 1 Elmer heeft geverfd?
groep 2 Elmer heeft beplakt met gekleurde vierkantjes?
dit heel mooi is geworden?

- we het liedje “zeg ken je Elmer?” hebben geleerd?
- wij ons zelf hebben getekend?

-

wij nieuwe huisdieren in de klas hebben?
dat dit slakken zijn?
de slakken gekleurd papier eten?
slakken daarvan GEKLEURD gaan POEPEN??? ( ja echt waar
hoor!)
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- de slakken een race hebben gehouden?

- wij in de wind met lintjes gingen rennen?
- dit erg leuk was?

Groetjes van groep 1&2 !!
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EVEN VOORSTELLEN
Groep 3 en 4
Ik zit in groep 3
Nynke Gutterswijk
Hobby: paardrijden
Mijn lievelingskleur is roze.
Mijn lievelingseten zijn pannenkoeken
Ik wil kok worden.

Laura van Sluis
Hobby: paardrijden
Mijn lievelingskleur is paars.
Mijn lievelingseten zijn poffertjes
Ik wil in de winkel gaan helpen.

Lars Finn Vermeeren
Hobby: spelen
Mijn lievelingskleur: roze
Mijn lievelingseten is patat.
Ik wil papa worden.

Jayden Betten
Hobby: karate
Mijn lievelingskleur: blauw
Mijn lievelingseten is patat.
Ik wil een superheld worden.

Morres Bruusema
Hobby: voetballen
Mijn lievelingskleur: zilver
Mijn lievelingseten zijn pannenkoeken.
pannenkoeken.
IK wil politieagent worden.

Mees Wesselink
Hobby: voetballen
Mijn lievelingskleur: licht blauw
Mijn lievelingseten zijn

Milan Draaisma
Hobby: Voetballen
Mijn lievelingskleur: blauw
Mijn lievelingseten zijn pannenkoeken.
pannenkoeken.
IK wil voetbalscheidsrechter worden.

Floor Veenstra
Hobby: zwemmen
Mijn lievelingskleur: roze
Mijn lievelingseten zijn

Sophie de Boer
Hobby: paardrijden
Mijn lievelingskleur: roze
Mijn lievelingseten is lasagne.
pannenkoeken.
IK wil dierenarts worden.

Nina van der Veen
Hobby: paardrijden
Mijn lievelingskleur: lichtblauw
Mijn lievelingseten zijn

Florian van Doornik
Hobby:
tennis
Mijn lievelingskleur: roze
Mijn lievelingseten zijn poffertjes
Ik wil spelletjes gaan maken voor de computer

Miranda Stoevelaar
Hobby: paardrijden
Mijn lievelingskleur: blauw en roze
Mijn lievelingseten is patat.
Ik wil paardrijdster worden.

IK wil politieagent of militair worden.

Ik wil timmerman worden.

Ik wil toneelspeelster worden.

Geovanny van Lingen
Hobby: voetbal
Mijn lievelingskleur: blauw en zwart
Mijn lievelingseten is bloemkool.
Ik wil boer worden.
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Ik zit in groep 4
Sophie Donker
Hobby: paardrijden
Mijn lievelingskleur: paars
blauw
Mijn lievelingseten zijn poffertjes en patat.
Ik wil politieagent te paard worden.

Bente Rook
Hobby: mountainbiken
Mijn lievelingskleuren zijn groen en

Laura Mulder
Hobby: turnen
Mijn lievelingskleur: licht blauw
Mijn lievelingseten zijn poffertjes en sla
en patat.
IK wil politieagent te paard worden

Rick van der Veen
Hobby: karate
Mijn lievelingskleur: licht groen
Mijn lievelingseten is suikerbrood

Jurre Mulder
Mijn hobby: voetbal
Mijn lievelingskleur: roze
Mijn lievelingseten is patat.
Ik wil kok worden.

Denise Oukes
Mijn hobby: hiphop
Mijn lievelingskleur is paars.
Mijn lievelingseten is pizza.
Ik wil danseres worden.

Jorrit Jorritsma
Mijn hobby: voetbal
Mijn lievelingskleur: blauw
Mijn lievelingseten is pizza en patat.
Ik wil voetballer worden.
Jorrit staat niet op de foto.
Hij was toen ziek.

Ronja Oostra
Mijn hobby: motorcross
Mijn lievelingskleur: rood
Mijn lievelingseten zijn pannenkoeken.
Ik wil brandweervrouw worden.

Ilse Goettsch
Mijn hobby: voetbal
Mijn lievelingskleur: lichtblauw
Mijn lievelingseten is rijst.
Ik wil kinderleidster worden

Tara Peters
Mijn hobby: paardrijden
Mijn lievelingskleur: roze en paars
Mijn lievelingseten is spaghetti.
Ik wil dierenarts worden

Veerle Huisman
Mijn hobby: hiphop
Mijn lievelingskleur: lichtblauw
Mijn lievelingseten is: lasagne
Ik wil kinderleidster worden.

Demi Blum
Mijn hobby: hutten bouwen
Mijn lievelingskleur: blauw
Mijn lievelingseten is tagiatelli
Ik wil kinderleidster worden

Emma From
Mijn hobby: voetbal
Mijn lievelingskleur: lichtblauw
Mijn lievelingseten is: pizza
Ik wil profvoetballer worden
Ilan Meurs

Isa Russchen
Mijn hobby: ponyrijden
Mijn lievelingskleur: blauw
Mijn lievelingseten zijn pannenkoeken
Ik wil paardenverzorgster worden.
Jarno van Daatselaar

Mijn lievelingseten zijn poffertjes en patat
Ik wil politieagent worden.

Ik wil spion worden.
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Mijn hobby: motorcross
Mijn lievelingskleur: geel
Mijn lievelingseten zijn pannenkoeken.
pannenkoeken.
Ik wil politie worden.

Mijn hobby: voetbal
Mijn lievelingskleur: paars en roze
Mijn lievelingseten is pizza en
Ik wil aardappelboer worden.

Dean Lodewijk

Odin Groen

Mijn hobby: scouting
Mijn lievelingskleur: groen
Mijn lievelingseten is pizza en patat.
Ik wil schipper worden.

Mijn hobby: zwemmen
Mijn lievelingskleur: rood en oranje
Mijn lievelingseten is cruesli met yoghurt.
Ik wil spion worden.

OUD PAPIER
Elke eerste dinsdag van de maand komen wij
het oud papier ophalen. Zet u het voor ons aan
de weg?

BATTERIJEN
Bij ons kunt u nog steeds uw oude batterijen inleveren. Er staan twee tonnen bij de ingangen van de
school. Alvast onze hartelijke dank!
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GROEP 5/6
Vissen
De eerste keer vissen was het echt stom.
We waren bij de Duker Ik was daar met mijn buurman.
mijn buurman had wel een vorentje gevangen. De
volgende dag gingen we weer vissen alleen niet op
karper .Op grondel Ja grondel.Dat zijn hele kleine
visjes We hebben er drie gevangen. Een weekje later
gingen we met kunstaas op baars vissen maar we
hebben geen baars gevangen wel een snoek van een
meter.
Dorian
Hoi ik ben op vakantie geweest naar polen 5 weken nog wel . De eerste 2 weken bij oma
waren heel leuk .En 1 week bij oma en opa we hebben in een tent geslapen en 2 keer een
kampvuur gehad en gezwommen . en naar de dierentuin geweest dat was het maar weer.
Doei Julia
De eerste week…….. Het is leuk in groep 6. Ik loop nu met alles achter. Dat is niet leuk
maar ik ben er mee besig. Maar ik vind het leuk.En moeilijk.Nauw dat is alles wat ik heb doei.
Bowie
De eerst schooldag was heel leuk.We gingen rekenen dat was
leuk.En de klassen dojo ik heb al 47 punten. Squla daar moesten
de q zoeken ik heb. Hem gevonden dat was het doei.
Jarno
De eerste weken op school.
Ik moest wennen aan groep 6. En we hebben dojo en ik heb 42
punten. En ik ben 7 jaar en mijn zusje is 6 jaar. Dit was het doei.
Julian

Spannend De eerste schooldag was heel
spannend. in groep 5/6!!! We deden leuke
dingen. het is wel moeilijk, vooral rekenen. We
hebben ook een website. Classdojo. Je krijgt een
monstertje (op het digibord) ,en als je iets goed
hebt kan je punten verdienen. Je kan ook er
punten vanaf krijgen als je stout bent geweest.
BIJ MIJ NOG NIET GEBEURD!! YAY!! Ik
heb nu al 47 punten
Amber
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De eerste keer in groep 5/6 was het heel leuk.En bij de eerste keer was het heel koel.En ik
vond het rekenen en het taal speling leuk. En het was heel leuk. En de classdojo daar heb ik al
47 punten.
Sem

Vakantie
Ik was op vakantie geweest in Italia. En het was super
leuk. Wij zijn ook met vrienden geweest. En wij zijn
op de Stelvio geweest en dat is een hele grote berg en
we hadden nog veel meer gedaan
Laura

De vakantie is voorbij , en school begint weer. maar
dat betekend niet dat de lol er af is. De GOUDEN
WEKEN zijn begonnen in groep 5/6 IS HET ECHT
SUPER LEUK!
Jeffrey

Hallo ik ga het hebben over hoe het in de eerste week ging met mij goed ,de eerste week. Het
ging nou niet goed met mij , ik werkte heel sloom ja het was dus nou het is dus nu zo dat ik
maar 1 ding MAAR 1 DING AF ik voel me daar bij niet goed , volgende week is het tijd dat ik
alles af MOED hebben op vrijdag, mij gaat dat nooit lukken we hebben ook een soort app van
classdojo dat is een soort app dat je punten kunt krijgen ik heb er 50 .
Groetjes Noella
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GROEP 5/6

De eerste keer in groep 5. Ik vond de proefles heel spannend. Ik begon in de zomer in
groep 5. Eerst was de proefles en toen was de zomervakantie na de vakantie en in de eerste
week op vrijdag begonnen we met ClassDojo en ik heb 47 punten!! En je kunt tot en met
50 punten en ik vind mijn werk best wel makkelijk en bij ClassDojo ben je monsters.
Isabella

De eerste keer in groep 6 was best leuk want we
gingen niet gelijk werken. Maar een paar dagen
daarna wel maar dat is niet zo erg. Wan wij moeten
ook leren en we kregen ook een weektaak maar daar
heb ik nog niet zo veel van gekleurd. Ik moet dus wel
even door werken maar dat doe ik ook wel. Juf Ester
is ook heel erg lief dus daar red ik me wel mee. We
hebben ook iets waar me je punten kan verdienen en
ik heb er al 49 dat is best veel. Dus is het heel leuk in
groep 6 Doei.
Isa

Voor de somervakie gingen we wiselen van groepen dat was heel leuk NA EEN Paar dagen
was het nog leuk EN TOEN WAS HET SOMERVAKANTIE DAT WAS HEEL LEUK
WANT WE GINGEN LEUKE DINGEN DOEN .EN TOEN MOESTEN WE WEER NAAR
SCHOOL LEKKER WEER LEREN ZOALS REKENEN ,TAAL
Silke
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Ik vind groep 5 veel leuker dan groep 4. En de zomervakantie vond ik ook heel. Maar ik
vond groep 4 ook leuk. Ik denk dat het me nog wel lukt. En wat me dan lukt is rekenen,
taal, spelling , schrijven
Jisse
De eerste weken op school
Was leuk maar eerst moest Ik wenen aan de andere kinderen van. groep 6 nu ken ik ze
allemaal heel goed.In groep 5 is het moeleker dan ik dacht.Maar nu valt het wel mee en juf
Esther. Die is heel lief tegen me dit was het
Sam
De eerste schooldag
In groep 5en 6 , hebben we iets leuks
op het
digibord. En dat heet
ClassDojo. Je kunt er punten mee
verdienen. En als je 50 punten mag je
iets met keuzewerk doen!Als we met
de hele klas iets in de 2500 punten
hebben gaan we een film kijken met
de klas!!
Sarah

De eerste weken op school
Toen ik eerst op school kwam vond ik het nog spanend maar voor de rest vind ik het
leuk we hebben een class Dojo daar kan je punten van krijgen. Ik vind rekenen nog
moeilijk. En bijten spelen is mijn favoriete en juf Esther is super aardig en alle kinderen
ook. Dit was het
Emily
De eerste weken de eerste weken was wel wennen we hebben weer rekenen taal speling
enzovoort nu is het weer gewoon normaal we hebben nieuwe boekn en klad blokken gekregen
en we hebben ook squla gekregen dat is een leer progamme
Groetjes sven bjorn

De missie van groep 5/6 is

Wij doen het goed, wij hebben moed,
Wij doen ons best en we slagen voor elke les
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Dorpskrant groep 7/8
Lieke Schipper (groep 8)
Groep 8 had een sportdag dat was heel leuk. We gingen eerst snorkelen/fierljeppen/Freerunning.
Snorkelen was heel leuk alles was eigenlijk wel leuk.
Toen we gingen Fr runnen was ik wel echt moe het was een oude mevrouw die ons les gaf.
We gingen ook aan het einde even wat eten en toen was de dag alweer voorbij.
We moesten nog wel even naar school maar we hoefden niet te werken.
Fennick (groep 7)
Het was een leuke dag toen juf Geesje 40 jaar juf was!
Ze heeft totaal meer dan 40000 km gefietst.
Van huis naar school en weer terug. Ik zou dat heel zwaar vinden.
Elke dag fietsen behalve het weekend, maar alsnog zou dat heel zwaar zijn.
Tenminste voor mij dan, ik weet niet of zij het ook zwaar zou vinden.
Heel, heel misschien zal ik ook meester zijn en dan ook zo lang.
Het was in ieder geval heel leuk.
Tessa (groep 8)
Hoi ik ben Tessa wij hebben afgelopen vrijdag sportdag gehad. Het was super leuk.
We gingen als eerst snorkelen en daarna fierljeppen als laatste gingen we freerunning.
Het snorkelen was echt super leuk en het fierljeppen was ook super leuk en het was echt best wel lastig .
Het freerunning was wat minder want we waren allemaal heel moe.
Julia (groep 8)
Hallo! Ik ben Julia.
Vrijdag 15 september hadden wij sportdag, toen gingen we als eerste snorkelen. Ik weet niet of het aan mij lag
maar ik vond het heel zwaar. Daarna gingen we binnen Fierljeppen dat vond ik echt super leuk en daar waren
ook nog eens 4 onderdelen!! De 1ste was dan moest je een aanloop nemen en in een touw springen en dan naar
voren en terug en dan zo ver mogelijk springen de 2 de was dan moesten we met de stok op de gele lijn neerzetten
en dan springen, dus fierljeppen, de 3de was dat we in de paal moesten klimmen en Michal was helemaal boven
in!!! En de laatste sport was zo hoog mogelijk springen. Als laatste hadden we nog freerunning. Ik werd door die
mevrouw die freerunning gaf geholpen om een achterover salto te doen!!! Dat was echt vet! We gingen daarna
nog heel even eten en toen kregen we ook nog een Comprix t-shirt. Dit was de sportdag!
Juan (groep 7)
Jo ik ben Juan. Het is leuk om eindelijk een meester te hebben.
Het werk is niet altijd leuk. Maar soms doen we een spel en dat is leuk. We zijn kwart over 2 uit.
In de pauze doen we een spel henry en ik gooien en de anderen koppen de bal als ik of Henry hem gooit .
Niels (groep 7)
Hoi ik ben Niels.
We zitten weer op school.
We hebben al veel gedaan. We gaan nu om kwart over 2 naar huis.
Op vakantie ben ik met papa ,mama en Laura naar Italië geweest.
En juf Geesje zit ook al 40 jaar op deze school.
Dit was het doei Niels
Mirre (groep 7)
Juf Geesje is 40 jaar juf op de school De Oosterbrink .
Ze geeft altijd groep 3/4 les, ze vind dat het leukst.
Omdat dat best knap is hadden wij en liedje en we hadden feest .
Het liedje voor juf Geesje   
‘Op onze school de oosterbrink is een heel bij zonder feest
Want al 40 jaren lang is juf Geesje hier trouw geweest
altijd voor groep 3 /4 leren lezen met plezier
Lieve juf bedankt hier voor
Van ons mag je nog heel lang door’
Dit was het liedje op de melodie op een grote paddenstoel
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Kim (groep 7)
Er was een heel groot feest op onze school.
Want juf Geesje werkt al 40 jaar op deze school.
En dat komt bijna nooit voor dus dat was heel bijzonder.
We stonden met ze alle op het schoolplein om juf Geesje te verwelkomen.
En we hadden ook een lied gezongen voor juf Geesje.
Het was op het melodie van op een grote paddenstoel.
En we hadden ook een taartje gekregen met een foto van juf Geesje.
En aan het einde hadden we ook een ijsje gekregen.
En dit was het doei van Kim   
Lisa (groep 7)
 Juf Geesje 
Toen ik op school kwam zag ik allemaal vlaggetjes. Ik wist en een keer wat er was, Juf Geesje was 40 JAAR op
onze school. De heel tijd in groep 3 & 4. We hadden een spandoek gemaakt. Juf Geesje werd op gehaald met een
jeep, toen juf Geesje op school was maakte meester Koen nog een praatje, later maakte nog een andere meneer
een praatje. Na alle praatjes gingen we nog een lied zingen dat ging zo:
Op onze school de oosterbrink is een heel bijzonder feest.
Want al 40 jaren lang is juf Geesje trouw geweest.
Altijd voor groep 3 & 4 leren lezen met plezier.
Lieve juf bedankt hier voor .
Van ons mag je nog heel lang door!
Later kregen wij nog een taartje met juf Geesje er op. Hihi….. En aan het einde hadden wij ook nog een ijsje
gekregen. En dit was het doei groetjes Lisa
Henry (groep 7)
Hallo ik ben henry
Ik ga het hebben over het feest van juf Geesje
Nou eerst had juf Geesje een heerlijk ontbijt van meester Koen
Toen ze klaar was met eten werd ze opgehaald door een jeep
Die was prachtig maar ja iedereen had haar gegroet en ging naar binnen
Gingen naar de speel lokaal en hadden we een lange speech en daarna hadden we een heerlijk cakeje.
Leon (groep 7)
Hallo ik ben Leon en ik ga het hebben over het veest van juf Geesje.
We kregen een taartje maar die vond ik niet heel lekker maar we gingen ook zingen dit was het feest doei
Lieke Tolman (groep 7)
Ik ga het hebben over de eerste schooldag. Een nieuwe klas is voor veel kinderen spannend. Maar voor mij niet.
Alleen een meester was wennen, want de laatste keer dan ik een meester had was alleen in groep 1/2. Een hele
tijd terug. Nu ben ik er wel aan gewend. 
Dit was  Lieke Tolman
Ilse (groep 7)
Op woensdag was juf Geesje al 40 jaar juf. Dat is natuurlijk heel erg bijzonder maar ze is al 40 jaar juf op De
Oosterbrink en alleen maar in groep 3/4 en niet in andere groepen en we hadden heel erg veel leuke dingen
gedaan. Het was vakantie en even lekker uitrusten en dan weer naar school. Maar voor mij was dat heel anders
want ik ging naar groep 7 maar ik had ook een meester en dat was even wennen. Maar nu ben ik er aan gewend
maar het werk is hier ook anders. In de vakantie was ik wel heel lang ziek. En na de vakantie was alles weer
over. Dat is best wel jammer maar tegelijkertijd ook wel weer leuk dit was het dan weer doei.
Groetjes van Ilse spijker
Wouter (groep 7)
Op onze school de Oosterbrink was een heel bijzonder feest want al 40 jaren lang is juf Geesje trouw geweest.
Maar we kregen geen vrij, we kregen wel twee traktaties en ze waren wel heel lekker en we hadden ook gewoon
werk en ze werd op ge haalt in een leger jeep en ze kreeg ook een ontbijtje van meester Koen dit was het.
Groeten van Wouter
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Michal (groep 8)
We hadden een sport dag ik vond het best wel leuk.
Eerst hadden we snorkelen ik vond het nog wel een beetje lastig.
Daarna hadden we fierljeppen dat was Super leuk het was
makkelijker dan ik dacht.
En toen gingen we free runnen dat was ook wel lastig maar wel
leuk.
Op het einde gingen ergens eten en afsluiten

Daniël (groep 7)
Op school heb ik nu een meester
Het is heel leuk 
Op het schoolplein gaan we altijd koppen, want we hebben net nieuwe ballen.
En ook nog andere springdingen, die zijn ook heel leuk. 
Eva (groep 7)
Hoi allemaal ik ga het hebben over het feest dat we woensdag hadden gehad.
Juf Geesje werkt hier al 40 jaar. En ze was ze met een jeep op gehaald.
En toen hadden we een feest en dat was heel leuk.
Eline (groep 8)
Dit gaat over 40 jaar juf!
Vorige week woensdag was juf Geesje precies 40 jaar juf .
Daarom hadden we toen feest ze werd op gehaald daar een jeep.
Het feest was super en ik heb genoten!
Groetjes Eline
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HIER EVEN EEN BERICHTJE VAN DE KINDERKEI
Wij hebben weer een ‘kei’ leuke zomervakantie gehad. We hebben veel leuke activiteiten ondernomen.
Met de BSO kinderen zijn we onder andere naar de bioscoop geweest, we hebben daar een 3d film
gezien. Dit was een hele belevenis. Bij de Koppenjan hebben de kinderen hun eigen pannenkoek
versierd en gespeeld in de speeltuin.
We hebben de hertjes bezocht in het Koepelbos en geklommen in de Jungle van
de Kinderkei in Wolvega. We hebben ons eigen kleding ontworpen en een
modeshow gelopen, speurtochten gedaan en geknutseld. Ook hebben we veel
gespeeld met de kinderen van Steggerda en Makkinga.
Op het KDV was het ook feest, wij zijn er ook lekker op uit geweest. Heerlijk spelen
in de speeltuin in Boijl, naar de kale duinen in Appelscha en heerlijk spelen in het
zand.
Op de groep hebben we gesmuld van poffertjes en tosti’s. We hebben mooie
knutsels gemaakt bij ons thema verkeer, verkeerlichten en auto’s. Er is veel
gezongen en voorgelezen.

Na de zomervakantie zijn we weer begonnen met de peuteropvang. We zijn gestart met het thema
mensen, jij en ik. We beginnen de dag in de kring. We zingen een goedemorgen lied en kijken welke
kinderen er allemaal zijn. Daarna kijken we welke dag het vandaag is. We kijken in de spiegel hoe we
eruit zien. Met de praatplaat hebben we hele verhalen. Daarna lezen we nog een boekje en zingen
liedjes. Wat een pret. Dan is het tijd voor fruit en drinken. Er wordt veel gekletst aan tafel, de kinderen
vertellen leuke verhalen. Elke ochtend spelen we ook fijn buiten. We hebben een mooie weg gemaakt
waar de kinderen over heen kunnen rijden, met echte verkeersborden en een verkeerslicht.
In oktober vieren we op de locatie in Wolvega het grote Halloweenfeest. Daar
doen we mee aan een spooktocht op Old Skool. Ook maken we ons straks klaar
voor de herfst, hoewel we hopen op nog een paar mooie droge dagen natuurlijk.
Buitenspelen is fijn, vooral in de herfst als het lekker gaat waaien, de bladeren op
de grond vallen en we emmertjes vol met eikeltjes of kastanjes kunnen
verzamelen.
Tot de volgende keer!
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AGENDA

6 oktober

Kinderbingo

14.30 uur, in de Tille

12 oktober

Algemene ledenvergadering vv Trinitas

20.00 uur, in de kantine

28 oktober

Oktoberfest, georganiseerd door OLP

20.30 uur, in de Tille

29 oktober

Optreden Gemengd koor Boijl

14.30 uur, in de kerk

7 november Oud papier

13.00 uur, Oosterbrink

5 december Oud papier

13.00 uur, Oosterbrink

16 december Toneeluitvoering Nut en genoegen

14.00/20.00 uur, in de Tille

KOPIJ INLEVERDATUM:
8 DECEMBER

