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VAN DE REDACTIE
Helaas verscheen de dorpskrant van december te laat. Dit lag aan het feit dat de drukker, door
omstandigheden, de krant pas vlak voor de Kerstdagen klaar had. Eén en ander hield in dat de
verspreiding voor enkele activiteiten als mosterd na de maaltijd kwam.
Daarvoor onze excuses, maar zoals vermeld, het was buiten onze schuld.

Oproep
Verschillende lezers hebben ons gevraagd of er een natuurrubriek in de
dorpskrant zou kunnen komen. Wij werken daar graag aan mee.
Nu zijn we op zoek naar mensen die dat zouden willen verzorgen.
U kunt daarvoor contact opnemen
met Geert Pijlman 0561-421729.

Bij de voorplaat:
Junior Wampex: Remco Jager in actie
Valentijnsfeest groep 8:Fen-yi Klaassen, Tiemo Oosterveld en Dominique Bijsterbosch
Toneelvereniging Nut en Genoegen, Bruintjes Bier Bruist Beter
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Even Buurten

Net als vorig jaar is er een Nieuwjaarsborrel gehouden in de garage bij Erwin en Ali Suiker. Het was
een gezellige bijeenkomst met jong en oud.

Chiel Platje heeft op Valentijnsdag in
één keer zijn rijbewijs gehaald,
helemaal tof Chiel gefeliciteerd!
Krista Winters nr.9 heeft haar huis
verkocht. Over de nieuwe bewoner(s)
horen we vast de volgende keer meer.
We wensen Krista en Peter veel succes
met de verhuizing.

Verder zijn ons geen nieuwtjes ter ore
gekomen.
Groetjes van Corrie en Rudy

Allereerst willen wij iedereen nog een goed en gezond 2014 wensen.
Wij willen graag de O.J.P nog bedanken voor de gezellige kroeg die zij de laatste dagen van 2013
hebben gerealiseerd. Hierdoor verviel onze buurtborrel. De bedoeling was deze in de ‘oudejaarskroeg’
te houden, wat uiteindelijk helaas verschoven moest worden naar de Tille.
Op 12 december hadden wij weer een Abraham in onze buurt. Dit keer was Jacob de Vries het
feestbeest. Het was een zeer geslaagd feest!
Ook hebben wij weer 2 volwassenen erbij op de buurt. Zowel Robin als Jouk zijn in november 18 jaar
geworden. Hierdoor is het snel minder geworden met de veiligheid op de buurt, want bij de familie
Dam staat zelfs al geregeld een lesauto voor de deur!
Misschien is het jullie al opgevallen dat de meeste mensen van “de Wissel” de winter al hebben
opgegeven en de tuinen alvast voorjaars klaar hebben gemaakt. Wij zouden zeggen: Ga zo door!
Per 1 maart gaat Chantal de Vries de overstap maken naar basisschool “Kampingerhof” in
Oosterwolde. Wij wensen haar veel plezier op de nieuwe school. Zet hem op, meid!

Zoals jullie al merken hebben wij nog niet erg veel nieuws binnen gekregen, waardoor ons stukje toch
weer vrij kort is. Wanneer er iets te melden valt uit ons buurtje, dan graag even een berichtje
doorgeven aan ons.
Groetjes Helga en Polien
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Bekhof
.
Hallo dorpsgenoten,
We hopen dat iedereen bekomen is van de oliebollen en veilig het Nieuwe Jaar is begonnen.
Vol verassingen en nieuwtjes in deze buurt, om te beginnen bij Remco en Marianne Gutterswijk.
Zij schreven het volgende:
Een maand eerder dan verwacht heeft Nynke een broertje erbij gekregen. Hij heet Wytse, is geboren
op 23 januari en hij woog 2595 gr.
Nynke is nu een trotse grote zus en haar broertje groeit als kool.
Opa en oma Gutterswijk voegen er aan toe dat de rest van de familie natuurlijk ook apetrots is en dat
we genieten van het hele gebeuren rondom Wytse.
En om bij de ooievaar te blijven, die doet in ons buurtje erg zijn best, want er staat nog wat te
gebeuren bij Mariska en Peter, en over een aantal maandjes hoopt hij neer te strijken bij Carla en
Henk Jan.
Een hele verjongingskuur ondergaat ons buurtje, maar dat is goed voor de sportieve kant bij onze
dorpsfeesten, hoe meer zielen hoe meer vreugd is het gezegde. Dus we houden die ooievaar in de
gaten.
Maar de jeugd doet het al goed, zo heeft Annemiek Jager samen met Nynke Veenhouwer de eerste
prijs bij Boijl’s got talent gewonnen, zij deden mee met het liedje Double me van Rosanne en Mylene.
Gefeliciteerd dametjes!
Dan de verbouwingen, bij Henk Jan en Carla is de nieuwe stal een feit. Sinds 25 jan. lopen de koeien
er in en slapen ze er zeer naar tevredenheid op waterbedden.
Ook de nieuwe melkstal bij Jaap en Aukje nadert zijn einddoel, hij ziet er van buiten al prachtig uit, laat
staan van binnen!
Caroline heeft ook goed nieuws, zij schreef dat eind deze maand de tekeningen klaar zijn, vergunning
wordt aangevraagd en als alles meezit kan ze gaan bouwen. We vinden het leuk om over haar
schouder mee te mogen kijken, wat er voor plannen klaar liggen.
Wie al klaar zijn met bouwen willen zich nu even voorstellen:
De Boijlerweg 31 heeft nieuwe bewoners. De nieuwe bewoners zijn Jeroen en Geertje. Even een korte
introductie wie wij zijn. Beide hebben wij bijna drie jaar geleden onze studies afgerond. Jeroen Sport
management en Geertje Verpleegkundige. Jeroen is werkzaam in Zwolle en Geertje in Diever.
Jeroen heeft tot op heden zijn leven doorgebracht in Boijl en wilde heel graag in Boijl blijven wonen.
Geertje heeft haar jeugd doorgebracht in het Friese Rotsterhaule en was bereid om te verhuizen naar
Boijl.
Ondertussen wonen wij nu ongeveer een half jaar aan de Boijlerweg. Daarvoor hebben wij 9 maanden
met bloed, zweet en tranen geklust aan nummer 31. In die 9 maanden hebben wij veel met eigen
handen gedaan. Tijdens de verbouwing hebben wij ook veel hulp gehad van familie, vrienden, buren
en kennissen. Daarvoor zijn wij hen natuurlijk zeer dankbaar. Want over het eindresultaat zijn wij dik
tevreden. In het bijzonder willen wij natuurlijk ook onze timmerman/buurman Ronald van de Berg
bedanken. Al het vakwerk ziet er spik en span uit. Top werk geleverd Ronald!
Als jullie meer over ons willen weten, dan mogen jullie uiteraard gerust langs komen voor een bakkie!
Het eerste half jaar bevalt ons tot nu toe prima en wij hopen op deze buurt uiteraard nog velen jaren
met veel plezier te kunnen wonen.
Groetjes,
Jeroen en Geertje
Tot slot nog leuke berichtjes, n.l. 2 voorgenomen huwelijken, één aan de Boijlerweg en één aan de
Bekhofweg. Daarover horen we vast meer!
U ziet het, ons buurtje is aardig actief, we houden u met enthousiasme op de hoogte.
Gerrie en Yvonne.
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De Daoken

Boschoordweg

Maria Jager heeft een aantal nachten in het ziekenhuis doorgebracht, namens de buurt willen wij haar
en Dirk nog veel geluk samen toe wensen.
Twee van onze buurtgenoten hebben eind vorig jaar een ernstig auto ongeluk overleefd. Sander de
Vries en Jacob Veldmeijer hebben een vervelende tijd achter de rug, maar gelukkig gaat het nu weer
een stuk beter met ze. “Kop op jongens!!”.
W e waren al weer druk bezig met de voorbereidingen van de Bonte Avond, maar helaas ging dit niet
door vanwege te weinig deelname. Hopelijk een volgende keer beter, het kan zo leuk zijn…

Wij hebben nog wel een herhaald verzoek aan de automobilisten die de Daoken in komen rijden:
DENK AAN DE SNELHEID!!!
Groetjes Rina en Thea
En dan ineens is alles anders………………….
Afgelopen november is er zeer onverwacht bij mij borstkanker geconstateerd,
inmiddels ben ik geopereerd en begonnen met de chemo therapie.
De afgelopen periode werd ik blij verrast met lieve berichtjes, cadeautjes, bloemen ,
kaartjes en telefoontjes. Via deze weg wil ik iedereen hiervoor bedanken. Ik heb nog een
hele lange weg te gaan, maar samen met mijn grote en kleine man, en alle lieve mensen
om mij heen gaat dat zeker lukken.
Griet Slot-de Jong

Hier een klein berichtje van Jacob en Sander.
Wij zijn op 26 december het slachtoffer geworden van een auto ongeluk.
We zijn ondertussen bijna twee maanden verder en we zijn nog aan het revalideren.
Het gaat gelukkig steeds beter met ons, ook al gaat het heel erg langzaam.
Wij willen graag via deze weg nogmaals iedereen bedanken voor alle steun,
berichtjes, kaarten, fruitmanden en bezoekjes.
De aandacht die we hebben gekregen heeft ons veel goeds gedaan.
Met vriendelijke groet,
Jacob en Sander

Bi’j Harmke
Op 9 januari was het een bijzondere dag voor de naamgeefster van onze buurt Bi’j Harmke. Harmke
e
Mailly vierde op die dag namelijk haar 80 verjaardag! Voor de gelegenheid was het voormalige café
omgetoverd tot feestzaal en daar was het de hele dag een komen en gaan van mensen die Harmke
kwamen feliciteren. Volgens goedingelichte kringen liep ook de brievenbus over van felicitatiekaartjes
en was er een mooie bos bloemen namens de buurt.
Harmke, nog vele mooie, gezonde jaren toegewenst!
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Minder blij zijn we als buurt met de vele grote hondendrollen die, net buiten de bebouwde kom, in de
middenberm tussen het fietspad en de berm worden gedraaid, terwijl de bijbehorende baasjes er bij
staan te kijken. Met enige regelmaat ruimt Mieke deze hondenstront maar op, om te voorkomen dat
het aan onze containers, fietsbanden of schoenen blijft plakken.
Beste hondenbezitters, kan dat nou niet anders? Neem een
schepje of een zakje mee of laat de hond in de slootkant zijn
behoefte doen. Alvast hartelijk dank!

Anne-Marie van der Geest.

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling,
In welke vorm dan ook, voor mijn 80e verjaardag.
Lieve groet van Harmke Mailly

Brinknieuws
Hallo allemaal,
We hebben een stukje van de bewoners die aan de Brink 17 zijn gaan wonen, hier van hun een
persoonlijk stukje.
Wij zijn Anne-Jan, Marga, Jan en Jochem.
Vlak voor kerst, na 8 maanden verbouwen, konden de containers weg en wij konden gaan genieten
van ons nieuwe huis aan de Brink 17.
Wij hebben altijd met plezier in Makkinga gewoond en hopen dat we met net zoveel plezier hier op de
Brink gaan wonen.
Wij willen ook de buurtcommissie bedanken voor de bloembak die wij gekregen hebben, hij is erg
mooi.
Familie Kramer
Tevens is het huis op de Brink 22 verhuurd aan Linsey Binnendijk!
Wij wensen haar veel succes met klussen en woonplezier aan de brink.
Tot de volgende keer.
Groeten Abelien en Ilse
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PROTESTANTSE GEMEENTE
IN EN ROND DE KERK…
Vanaf 6 januari maak ik even pas op de plaats wat werken in de streekgemeente
betreft. In overleg met de Arbo arts neem ik een periode afstand om mezelf op te laden.
Dat betekent geen stukjes in de Kermobri en niet voorgaan in de gemeente en geen huisbezoeken.
Die tijd mag ik nu vullen met wandelen, lezen en muziek maken. Een tijd om na te denken hoe wil ik in
mijn werk staan en wat heb ik daarbij nodig.
Deze week kreeg ik in mijn postvak dit prachtige gedicht. Ik geniet ervan hoe het mensen steeds weer lukt
oude verhalen naar het nu te vertalen.
Geniet maar mee.
DE GRAFFITI VAN GOD
Wat is het evangelie anders
dan de graffiti van God
op de muur van de mensengeschiedenis.
Geen zwaar theologisch betoog
maar kreten en tekens
- eenvoudig, vol goedheid,
soms ontroerend naïef geloof in het licht
ondanks de duisternis,
geloof in de mens
ondanks het beest.
Een mens die zich bekeert
en gelooft in het evangelie

is niets anders dan een teken
op de muur van de geschiedenis:
een klein naïef tekeningetje, een graffito,
dat vertelt van blijdschap in verdriet,
van rijkdom in armoede
en van vergeving in plaats van haat.
Zo werkt God verder aan zijn graffiti
op de lange muur van onze geschiedenis.
Niemand ziet wanneer en niemand weet
waarom.
Manu Verhulst

Sjalom,
Erica Plomp-den Uijl, pastor Streekgemeente Frieslands End
tel 0516 44 14 77 e-mail de.pastorije@hetnet.nl
Preekrooster 1e kwartaal 2014
Kerkdiensten PKN
Datum
Plaats
23-feb
2-mrt
9-mrt
16-mrt
23-mrt
30-mrt

Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Elsloo
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Makkinga
Frieslands End / Boyl
Frieslands End / Elsloo

Tijd
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Voorganger

Bijz. diensten

Da. Martens
Ds. Pastoor
Da. Cnossen
Begin 40-dagentijd 5 maart
Mw. H.M. Plomp- den Uijl Biddag gewas en arbeid
Mw. H.M. Plomp- den Uijl Viering 40 jaar Streekgemeente
Ds.v.d.Brink

Met vriendelijke groet,
Protestantse Streekgemeente Frieslands End
Mevr. T. Driehuyzen-bloem (scriba)
Bercoperweg 58
8423 TT Makkinga
Tel./fax: 0561-441205
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INGEZONDEN
Stellingwarver Dag in Buil op zaoterdag 17 meie!
Op zaoterdag 17 meie zal Buil de hiele dag in et teken van et Stellingwarfs staon. Die
dag orgeniseert de warkgroep Publiciteit van de Stichting Stellingwarver
Schrieversronte veur et eerst een Stellingwarver Dag in een Stellingwarfs dörp. Et
doel is om de Stellingwarver Dag ieder jaor in een aander
plak te holen, én om op die dag mitien ni’je leden te
winnen veur de Schrieversronte.
De dag begint morgen al mit gezellige aktiviteiten, d’r kan
keuzen wodden uut verschillende meugelikheden.
Middags zal d’r buten o.e. ommedaenken wezen veur de
jeugd. Veur de ooldere meensken zullen, zo is et plan,
iene of meer ooldere filmbeelden uut et dörp vertoond
wodden. Mitwarking daorveur is d’r in elk geval van Jan de
Vries van Wolvege.
Aovens zullen verschillende Builiger verienings veur een
spetterend, ofwisselend en Stellingwarfs pergramme
zorgen, mit o.e. een Stellingwarver ienakter en een
prachtige ofsluting deur een jonge band uut Buil.
We holen jim de kommende tied op de hoogte mit de veerdere ontwikkelings! En jim
doen toch allemaole op de ien of ere wieze mit an die mooie zaoterdag in de
bluuimaond??
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WERKGROEP ARCHIEF

Blik op Boijl
DE TRAMLIJN STEENWIJK – BOIJL – OOSTERWOLDE V.V.
Ruim 100 jaar geleden werd op 27 februari 1913 een groot
werk aanbesteed voor de aanleg van de tramlijn van Steenwijk
naar Oosterwolde voor f. 243.995,-- Al in 1910 werden plannen
hiervoor gemaakt om de tramlijn in ons deel aan te leggen
achter de bomen tussen Noordwolde en Boijl.
De tram vervoerde zowel goederen als personen en de
openingsrit rit was op 16 mei 1914. Het traject was ruim 30 km
lang en de eigenaar was de N.T.M.
Een enkele reis kostte 30 ct. en een retour 40 ct. De reisweg
voor boodschappen of familiebezoek werd zó een stuk gemakkelijker.
Die eerste rit was een feestelijke gebeurtenis. De schoolkinderen van Boijl zongen een speciaal
gemaakt lied ter ere van de tram, die vier keer per dag door Boijl reed. Om de wagons te trekken
werden 2 diesel locks overgenomen van het Brits Ministerie van oorlog.
Bij de Coöp. Aankoopvereniging in Boijl was een aftakking met twee wissels voor het laden en lossen
van graan, kolen en kunstmest. De rails kruisten twee keer de weg en menig fietser kwam er pijnlijk op
ten val met de voorband –in- de rails.
Achter de laatste wagon zat vaak een rangeerlok ‘de sik’ genaamd.
Die wagons werden lang met de hand gelost. Het graan werd gemalen tot veevoer, de kolen werden
eerst buiten opgeslagen in grote vakken en later ‘verzakt’
Bij café Otter (nu Boijlerweg 74
en 76) was een halteplaats voor
personen. Daar kon op een
verhoging (de bulte) ook vee inen uit geladen worden.
Schuin
tegenover
de
Rijsberkamperweg (nr. 116) was
nóg een wissel met een
houtopslag wat bestemd was
voor de mijnbouw.
Voor boeren, die hun inrit dicht
bij de rails hadden liggen, was
het zaak de retour- melkbussen
tijdig op te halen want de
bussen iets té dicht bij de rails
en de treeplank van de tram kon
ze dan soms nét even
aantikken!
Na 1947 werden op de lijn alleen nog goederen vervoerd. Het personenvervoer ging daarna per
autobus van de N.T.M. De laatste goederentram reed op 29 september 1962, waarna vrachtauto’s het
overnamen. De lijn werd opgeheven, de rails en de bielzen geruimd.
In de 70 er jaren werd op de vrijgekomen spoorbaan het huidige fietspad aangelegd.
Werkgroep ‘Archief Boijl’
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VERENIGINGSLEVEN
Dorpsvisie Boijl 2015 – 2020
(Een vitaal dorp voor jong en oud)
e

Verslag
van
de
1
bijeenkomst
Dorpsvisie
(sleutelfiguren en werkgroepleden) op 21 januari 2014
in Dorpshuis de Tille.
De bijeenkomst staat in het teken van het ontwikkelen van een dorpsvisie. De opkomst is groot. Geert
Pijlman heet de aanwezigen welkom en geeft een korte uiteenzetting over het doel van de avond. Hij
introduceert Jaap Bijma (“Doarpswurk”), die ons de komende tijd gaat begeleiden bij het opstellen van
een dorpsvisie: “Boijl 2015-2020”. Wat willen wij als bewoners? Nu eens niet wachten op landelijke
ontwikkelingen of initiatieven vanuit gemeentelijke of provinciale overheid, maar als inwoners van Boijl
zelf actief plannen ontwikkelen en ons dorp profileren. Wat vinden wij belangrijk? Wat willen wij
behouden? Wat willen wij versterken? De antwoorden op die vragen staat de komende tijd centraal.
Die willen wij als dorpsbelang niet voor u bedenken, maar wij vragen aan de inwoners van Boijl om die
vragen te beantwoorden en daarmee de ontwikkelagenda voor de komende jaren op te stellen.
Vanavond staat in het teken van een eerste “brainstorm”-sessie met een aantal werkgroepen:
jongeren- ouderen - bedrijven- verenigingen/school- kerk en sport.
Jaap Bijma geeft een korte inleiding. Hij benadrukt de waarde van een gemeenschap. Die ontstaat
niet vanzelf en verandert voortdurend. Samenwerken tussen de leden van een gemeenschap moet
onderhouden worden. In Boijl is die samenwerking altijd heel belangrijk geweest en blijft ook
belangrijk. De bewoners moeten zich wel blijven richten op samenwerking. Vanavond willen wij vooral
graag van de aanwezigen weten wat zij belangrijk vinden voor de toekomstige ontwikkeling van Boijl.
De aanwezigen worden in 6 groepen verdeeld en bespreken hun verwachtingen onderling. Daarna
worden de opbrengsten van de gesprekken gepresenteerd. De opbrengsten van de eerste ronde zijn:
De Ouderen:
• Beter op de hoogte zijn/blijven van wat er leeft binnen de achterban.
• Ouderen moeten niet in isolement terecht komen.
• Ondersteuning organiseren voor hulpbehoevenden.
• Activiteiten in de Tille.
• Kangoeroe - woningen in het dorp (oud en jong in één woning).
• Buurtzorg opzetten.
De Jongeren:
• Betaalbare koop- en huurwoningen (starterswoningen).
• Completer sportaanbod.
• Jeugdhonk (film/feesten).
• Een café.
De Kerk:
•
•
•

Een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van het dorp.
Meer belangstelling voor activiteiten in de kerk.
Gastpredikanten/sprekers/muziek in de kerk.

Bedrijven:
• Goed vestigingsklimaat (vitaal ondernemersklimaat).
• Meer activiteiten voor recreanten.
• Snel internet (glasvezelkabel).
• Beter bereik mobiele telefonie.
• Meer gebruik van website en beheer daarvan.
• AHB als opstapplaats voor particulier vervoer (neem je plaatsgenoot mee).
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Verenigingen en School:
• Niet op de hoogte van het aanbod verenigingen (adressenlijst is er niet).
• School moet in het dorp blijven, van 0 tot 12 jaar.
• Nieuwbouw voor jonge gezinnen.
• Vitalisering van het café.
• Dorpshuis altijd open en verenigingen betrekken bij inroosteren.
• Activiteiten voor de jeugd in de school.
• Betere afstemming aanbod verschillende activiteitencentra (sport, kerk, school en de Tille).
• Onderhoud van het groen.
• Boekenclub.
• Kerstmarkt organiseren.
Sport:
• Renovatie van het sportcentrum (sporthal, multifunctioneel gebruik, meer activiteiten in de
kantine.
• Sportrooster aanpassen aan schooltijden.
• Jeugdhonk (12 tot 17 jarigen)
• Kunstgrasveld.
• Gym in het dorp.
• Na voetbalseizoen gereduceerd tennistarief.

Na de inventarisatie worden de groepen gemixt om over de aangedragen voorstellen vrijuit verder te
praten. De discussie die ontstaat levert nog het volgende beeld op:




Verbeteren van de onderlinge communicatie (een Whatsapp voor Boijl; een Facebookpagina
voor het dorp o.i.d.)
Meer activiteiten voor de jeugd van 15-19 jaar
Woningbouw.

Er wordt zelfs een idee geopperd om het Dorpshuis en café tegen de vlakte te gooien. Op die plek
woningbouw te realiseren en een nieuw multifunctioneel centrum op het sportterrein te realiseren.
Al met al kunnen wij tevreden terugkijken op deze avond. Er zijn al een aantal aanwezigen
enthousiast aan de slag gegaan een en ander te bespreken met de achterban. Het verslag komt op de
website en in de Dorpskrant.
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Dorpsvisie

Uitnodiging
Onderwerp: Dorpsvisie 2015-2020
Beste Boijligers,
Op dit moment is een aantal inwoners van ons dorp in werkgroepen, onder leiding van een
sleutelfiguur per werkgroep, bezig met het inventariseren van tal van zaken die betrekking hebben
op de leefbaarheid en toekomst van ons dorp in z’n geheel en dit te vertalen in een dorpsvisie
2015/2020.
De eerste bijeenkomst met deze werkgroepen heeft inmiddels plaatsgevonden en als resultaat tal
van uiteenlopende onderwerpen opgeleverd. Zoals: leefbaarheid ouderen, woongenot, behoud van
de school, sportactiviteiten, woningbouw voor zowel ouderen als jongeren, dorpshuis etc.etc.
Om nu vanuit alle inwoners van ons dorp de benodigde aanvullende onderwerpen en informatie te
ontvangen, organiseren wij als bestuur van Dorpsbelang een Algemene Brainstormsessie, waarin alle
onderwerpen die leven in ons dorp bespreekbaar zijn.

OP deze bijeenkomst is uw aanwezigheid en inbreng zeer gewenst.

Maandag 24 maart a.s. om 20.00 uur
in Dorpshuis de Tille
Graag tot dan,
Het bestuur van
Dorpsbelang Boijl
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Maar liefst 84,% van de automobilisten rijdt te hard door Boijl!
In november is in ons dorp tijdelijk een snelheidsmeter geplaatst. Deze keer was het een zgn.
smiley-bord. De snelheidsmeter heeft regelmatig een treurige smiley opgeleverd. Er was al een
sterk vermoeden dat de meeste automobilisten te hard rijden als zij vanuit Oosterstreek of Elsloo
het dorp binnenkomen. De uitslag is zeer verontrustend. Vanuit Elsloo zit de gang er goed in.
Een ruime meerderheid van de automobilisten rijdt harder dan de toegestane 30 km.
Een meerderheid rijdt met een snelheid van 50 km/u of harder het dorp in.
Er is zelfs eenmaal tussen 15.00 en 19.00 uur een snelheid van 118 km/u gemeten.

Vanuit Oosterstreek is het eigenlijk hetzelfde laken een pak. Ruim 84% rijdt te hard het dorp in
maar gelukkig is hier het toch wat minder een autobaan. De maximaal gemeten snelheid was
hier 81 km/u. Het is inderdaad om te huilen dat er zo hard wordt gereden. Een wonder dat er
nauwelijks ongelukken gebeuren. Hoe lang blijft dit zo!
Met deze gegevens zullen wij als dorpsbelang in gesprek gaan met de gemeente
Weststellingwerf. Dit kan echt niet.

GLASVEZEL
LTO Noord is, samen met Doarpswurk en vertegenwoordigers van de Friese basisscholen, bezig om,
met steun van de provincie Fryslân, het Friese platteland zoveel mogelijk met glasvezel te ontsluiten.
Glasvezel maakt een betrouwbare, snelle en toekomstbestendige internetverbinding mogelijk.
Uit ledenonderzoek in juli vorig jaar bleek dat veel leden van LTO Noord, zowel voor hun bedrijf als
privé, belang hechten aan een dergelijke verbinding.
Samenwerking tussen alle ondernemers, particulieren en voornoemde partijen op het platteland
maken doelmatige uitvoeringsplannen voor glasvezelaansluitingen beter mogelijk. De provincie
Fryslân helpt en financiert daarbij.
In deze fase is het noodzakelijk dat alle geïnteresseerden, zowel zakelijk als privé, in de provincie
zoveel mogelijk in beeld komen. Daartoe dienen ze zich aan te melden op www.Friesland.OpGlas.nl
Een inventarisatie van de aanmeldingen zal uiteindelijk duidelijk maken waar de meest kansrijke
samenwerkingsgebieden verder kunnen worden uitgewerkt. Vóór de komende zomer zal daar zicht op
moeten zijn.
Dus: Bent u geïnteresseerd in een aansluiting op de
glasvezelkabel (voor een snellere en betrouwbare
internetverbinding) meldt u dan aan.
Kijk voor meer
www.boijl.com

informatie

ook

op

onze
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website:

De website www.boijl.com is er voor iedereen!
De website van Boijl is al enige tijd in de lucht. Het is de bedoeling om op de
website actueel nieuws met elkaar te delen. Dat geldt voor alle verenigingen,
werkgroepen en bewoners van het dorp. Wij willen de website als de
informatiebron voor bewoners van het dorp neerzetten. Om dat te bereiken
hebben wij uw hulp nodig. Heeft u vanuit uw vereniging, werkgroep of als bewoner
informatie die u wilt delen met de bewoners van Boijl dan kunt u gebruik maken
van de website. Bijkomend voordeel is dat wij daarmee de website “levend”
kunnen maken en ons dorp ook voor buitenstaanders op de kaart kunnen zetten.
Bestanden kunt u digitaal aanleveren bij onze webmaster. Documenten s.v.p. kort en bondig in Word
aanleveren. Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid om foto’s (JPG bestanden) op de website neer te
zetten. Alleen samen kunnen wij er een vanzelfsprekende en onmisbare informatiebron van maken.
Hebt u belangrijke informatie en/of
foto’s mail dat dan naar onze webmaster Karel
Kaptein. Het mailadres van Karel treft u aan op de website.
Wij rekenen op uw medewerking!

AED apparaat (Automatisch Elektronische Defibrillator)
Zoals de meeste inwoners van ons dorp inmiddels wel weten heeft
Dorpsbelang een AED aangeschaft.
De inzet van een AED apparaat verbetert sterk de kans op overleven bij
hartritmestoornissen.
Het AED apparaat wordt gebruikt in combinatie met een reanimatie als
dat noodzakelijk is.
In ons dorp hangt het AED apparaat in een gesloten kast bij de ingang
van het dorpshuis aan de Brinkzijde. Dit staat ook aangegeven met een
groen bordje duidelijk zichtbaar aan de dakrand.
In ons dorp zijn een groot aantal inwoners opgeleid om de AED te
kunnen bedienen.
Tot dusverre was Lucie Gorter het aanspreekpunt voor alles wat met de AED te maken heeft.
Dit betreft het organiseren van cursussen, herhalingslessen, onderhoud van het apparaat, instructie,
contacten met derden etc. etc.
Met ingang van 1 februari 2014 zijn deze taken overgenomen door Wim van de Hoef.
Dus vanaf heden graag contact opnemen voor alle zaken met betrekking van de AED apparatuur met
Wim van de Hoef, telefoonnummer 0561-850817 of 06-83142796.
Een mail kan ook: w.vandehoef@home.nl

OUDE DORPSFILMS
Op zaterdag 8 maart om 14:00 uur organiseren we een ‘archief middag’
en vertonen daar de oude dorpsfilms van 1950 en 1962.
De toegang is gratis en we vragen na afloop een vrijwillige bijdrage van
de bezoekers.
De archiefgroep Boijl
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Dorpsgemeenschap & Kinderwerk
Sinds de laatste uitgave van deze dorpskrant hebben er weer een aantal activiteiten van onze
vereniging plaats gevonden.
Als eerste stond op vrijdag 10 januari de Disco/Battle ingepland. Heel veel kinderen kwamen voor de
uitdaging. Wie waren er beter. De jongens of de meisjes.
Groep 1 t/m 4 waren eerst aan de beurt. Met vragen over muziek, karaoke en dansen bleef de stand
gelijk. De jongens waren even sterk als de meisjes.
Voor groep 5 t/m 8 was het ook heel moeilijk. Sportvragen, muziekvragen, dansen, hakken, karaoke.
Van alles heeft de jeugd gedaan en ze waren even sterk. Maar er moest toch een winnaar komen. Dit
bleken de meisjes te zijn.
Jongens en meisjes, bedankt. Wij vonden het een zeer geslaagde avond.

Op 1 februari vond de 4e editie van de "junior" wampex op het programma. Met 22 deelnemende
teams was dit weer een groot succes. De teams moesten een route van ongeveer 16 km afleggen in
een zo snel mogelijke tijd. Onderweg kwamen ze 4 controleposten met opdrachten tegen, waar
straf/bonustijd verdiend kon worden. Uiteindelijk kan er maar één team winnen en dat waren dit jaar
"de overlevenden." Iedereen weer bedankt voor de deelname en we hopen jullie volgend jaar weer te
zien.
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7 februari was het zover, “Boijl's got talent” stond op het programma. Kinderen van de basisschool
hebben heel hard geoefend voor hun act. Er werd live gezongen, gedrumd, gedanst en geplaybackt.
Een driekoppige jury bestaande uit Henneke Velzeboer, Rik van Galen en Jasper Japink, kregen de
moeilijke taak om uit te zoeken welke act het beste en leukste was.
Onderstaand foto’s van de deelnemers Groep 1 t/m 5.

ste

1 prijs: Nynke Veenhouwer en Annemiek Jager als Mylene en Rosanne met Double me
de
2 prijs: Nine Keizer met het liedje Let it go uit de film Frozen
de
3 prijs: Julia van der Wijk en Sasja Algra als Sarah en Julia met het liedje Live Life
De publieksprijs ging naar de familie Goettsch met het liedje Samen voor altijd van Marco en Jada
Borsato.
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Onderstaand foto’s van de deelnemers Groep 6 t/m 8

ste

1 prijs: Mani Algra met het liedje Dat ik je mis van Maaike Oubouter
de
2 prijs: Marret van der Wijk met het liedje When I’m gone van Anna Kendrick
de
3 prijs: Fen Yi Klaassen als Monique Smit met Blijf je vanavond.
De publieksprijs ging naar Yinka Kremer als Miss Monterial met Say haven say hell
Ook had groep 8 dit jaar een afscheids act met het liedje Shotgun
Resterende programma:
- 1 maart
- 21 maart
- 22 Maart
- 4 april
- 31 mei

Bonte avond(afgelast wegens te weinig opgave)
Kinder bingo(zie weekbriefje school)
Bingo
Kinder casino avond(zie weekbriefje school)
Autopuzzeltocht
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Biljartvereniging 't Zwaantje
In oktober werd het seizoen voortgezet in de vernieuwde De Tille. Jammer genoeg hing de juiste
verlichting nog niet boven het biljart. De echte biljartlampen konden nog niet opgehangen worden. Dit
werkte direct uit op de gemiddelden, die kelderden dramatisch, maar desondanks hielden we de moed
en het plezier er wel in.
In de tussenliggende periode waren 2 leden verhuisd en één gestopt, maar in november konden we
weer een nieuw lid verwelkomen nl. Enno Russchen en in januari nog één Klaas Bruursema uit
Zorgvlied.
Op zaterdag 25 januari was het jaarlijkse biljarttoernooi van biljartvereniging 't Zwaantje. Dit jaar
hadden we de kantine van camping Zonnekamp gekozen om het toernooi te houden met aansluitend
een gezellige avond met de vrouwen. Om 8.30 uur werden verwelkomd door Janny en Cornelis met
een bakje koffie en een heerlijke plak cake met kersen en slagroom. Nadat het wedstrijdschema
bekend was gemaakt begon rond 9.00 uur de eerste partij. Er werd gestreden in 2 poules en ieder had
een heen en terugwedstrijd.
Rond de middag zaten we tegen de helft van het schema en konden we eerst genieten van een
heerlijk kom snert en een uitgebreide uitsmijter.
Na de lunch werden de wedstrijden voortgezet waarbij even na 18.00 uur de stand van de poules kon
worden opgemaakt. Hierna konden we met z’n allen, inclusief vrouwen, genieten van een heerlijk
diner.
Voor poule 2 moest er een play-off aan te pas komen om een nummer 2 van de poule te krijgen. Klaas
Bruursema en Arie van der Sel streden hierbij om een plaats in de kruisfinales. Na een spannende
e
strijd mocht Klaas het in de 2 halve finale opnemen tegen Jaap Ouwerkerk. De andere halve finale
ging tussen Adrie Wijntjes en Enno Russchen. De finale werd gespeeld door Enno en Klaas waarbij
Enno uiteindelijk aan het langste eind trok. Kortom de nieuwe leden gingen er ook gelijk met de prijzen
vandoor.
Uitslag toernooi:
1. Enno Russchen
2. Klaas Bruursema
3. Jaap Ouwerkerk
4. Adrie Wijntjes
Na het uitreiking van de vleesprijzen en de wisselbeker werd de
einduitslag van de competitie bekend gemaakt. Niemand had echt
een idee wie er met de beker naar huis zou gaan. Door de
wisselende samenstelling t.o.v. de start van de competitie (feb 2013)
en dramatische partijen over soms wel 53 beurten was er geen peil
op te trekken.
Het lag uiteindelijk ook niet zover uit mekaar maar er was er toch
één die duidelijk de meeste punten had en dat was Jaap Ouwerkerk
Rangschikking competitie:

1. Jaap Ouwerkerk
2. Klaas de Vries
3. Adrie Wijntjes
3. Albert-Jan Veening
4. Ep Blaauwbroek
4. Roelof Groen
4. Kees Elsinga

23 pt.
19 pt.
18 pt
18 pt
16 pt
16 pt
16 pt

Na de prijsuitreikingen hadden Jannie en Janny nog een leuke quiz gemaakt met allerlei vragen,
muziekfragmenten en puzzeltjes. Het was een zeer geslaagde dag, zeer goed verzorgd door Janny en
Cornelis.
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Even bijproaten met de OJP…
Kerstboom:
Ook dit jaar was het eerste wapenfeit van de
Oudejaarsploeg het plaatsen van de
kerstboom in het centrum van Boijl. Net als
andere jaren mogen wij gebruik maken van
de stroom van de kerk zodat hij elke avond
en ochtend er mooi verlicht bijstaat, onze
dank daarvoor! Ook dit jaar werd er bij de
eerste ontsteking van de boom chocolade
melk en Glühwein geschonken door de kerk
om dit niet ongemoeid voorbij te laten gaan.
Zoals al op de foto te zien is gaat op
opzetten van de boom niet langer met de
hand, trekker en gevaar voor eigen leven.
Met behulp van de kraan van Anne van der
Helm was het opzetten van de boom geen
probleem en stond hij voor het vallen van de
avond…

‘Onze kroeg’ weer even terug in Boijl:
Ook dit jaar wist de OJP met hun stunt het dorp weer op zijn kop te zetten. Waar het dorp en de
inwoners het nu een lange tijd heeft moeten doet zonder kroeg was er voor een aantal dagen weer
een plek waar het dorp overdag en ’s avonds bijeen kon komen om samen de dag te bespreken. Met
een aantal geslaagde themaavonden en als hoogtepunt ‘de stappers van toen’ was ook dit jaar de
stunt weer ook groot succes!

Jeugd activiteit + BINGO:
Ook dit jaar heeft de OJP weer geprobeerd zoveel mogelijk kinderen uit Boijl bij elkaar te verzamelen
om gezamenlijk het bos in te gaan voor de jeugdactiviteit. De opzet was om dit jaar weer wat nieuws
te proberen en te starten met een potje levend stratego! Al snel werd duidelijke dat dit nog lastig was
voor de jeugdige spelers die nog niet helemaal de regels wisten te hanteren. Er werd uiteindelijk nog
teruggegrepen naar de traditie van het douanespel en deze deed het als altijd zeer goed bij de jeugd.
Voor even werden ook de kinderen toegelaten in de kroeg en kregen zij allen een lekkere snack met
wat drinken toe om hun honger en dorst te lessen na zo’n intensieve middag.
Naast de jeugdige inwoners van Boijl hebben wij dit jaar een (hopelijk) nieuwe traditie gestart door ook
iets met de 55+ers uit Boijl te doen. Op een namiddag werden de 55+ers uit Boijl uitgenodigd om deel
te nemen aan de Bingo in het dorpshuis. Met een verassend hoge opkomst van 28 enthousiaste
bingospelers werd de opzet als zeer geslaagd bevonden. Na een aantal zenuwslopende en
spannende rondes waren de prijzen verdeeld. Er werd nog samen met de OJP nagezeten met een
hapje en een borrel. Een geslaagde dag en zeker voor herhaling vatbaar!
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Naast deze activiteiten heeft de OJP niet stilgezeten... Er werden cadeaus gehaald, enkele leden
gingen langs de deuren met 65+-pakketjes en de zaal moest natuurlijk aangekleed worden voor het
feest. Sinds enkele jaren wordt er een carbidschietvergunning geregeld door de OJP. Ook dit jaar was
het carbidschieten, ondanks het koude weer, een succes.
Rond 00:30 stroomde het vol naast de Tille om elkaar een gelukkig Nieuwjaar te wensen en de
vuurwerkshow van de OJP te aanschouwen. Na de vuurwerkshow was het tijd voor de cadeauuitreiking. Ook dit jaar was er gekozen voor een verkorte uitreiking van de cadeaus om er zo snel
mogelijk een gezellige avond/nacht/ochtend van te maken. Het was natuurlijk weer zeer mooi om te
zien dat er zoveel mensen op de cadeau uitreiking en instuif afkomen. Een gezellig feest van en voor
Boijlligers.
Cadeaus verenigingen Boijl:
Schildersclub
Koersbal
Trinitas
Dorpshuis
Toneel
Kinderwerk
Dorpsbelang
Tennisvereniging
Volleybal
School
Gymclub
Carbid
Gemengd koor
Dansvereniging
Peuterspeelzaal

4 spots IKEA
Buffetbon
Perculator 100 kopjes
Koelkast + frituurpan
Bon decormateriaal
Bon prijzen playbackshow
Bon voor boekjes wampex
2 bladharken AHB
Ballenkar
Gezelschapsspellen
Gym attributen
Nieuwe partytent
10 vlinderstrikken
10 hoela hoeps
Moestuin op wielen

Rest ons nog de inwoners van het dorp te bedanken voor de gulle giften tijdens het
lijstlopen, waar ondanks de kredietcrisis weer zeer goed op is getekend.
Bedankt hiervoor!!!!!

22

SPORT

Boijliger jeugd (nog)
meer aan het
bewegen.
Met deze slogan is er een samenwerkingsproject opgestart tussen Basisschool De Oosterbrink,
Voetbalvereniging Trinitas en Tennisvereniging Boijl.
De eerste uitvoering van het project zal vorm krijgen tijdens de Koningsspelen op 25 april a.s.. De
basisschool organiseert dan een gevarieerd aanbod aan beweging.
De voetbalvereniging Trinitas en de Tennisvereniging Boijl zullen daaraan hun medewerking verlenen
door:
a) het beschikbaar stellen van de accomodaties en
b) door leiding te geven aan verschillende oefenvormen.
Bij die organisatie worden zij ondersteund door Frits Schnoor, bewegingsconsulent van Comperio en
buurtsportcoach..

OPROEP

OPROEP

OPROEP

OROEP

Tennisvereniging Boijl
Zoals u hierboven hebt gelezen gaan we als tennisvereniging
meewerken aan een samenwerkingsverband om de Boijliger jeugd (nog)
meer aan het sporten te krijgen. Wij hebben daarvoor materiaal nodig en
dan met name tennisrackets.
Wie van de voormalige tennisleden heeft nog een tennisracket
ongebruikt in de kast liggen en wil dat beschikbaar stellen als
oefenmateriaal?

Geert Pijlman (06-18256914) komt het graag halen.
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Volleybalvereniging SDO

DAMES SDO IN BEKERFINALE!
Na de winst tegen de vierde klassers LVC 4 (Lemmer) en AVC’69 5 (Akkrum) werd er in de halve
finale op maandag 17 februari met 2-0 (25-22, 25-23) gewonnen van Hevoc’89 6!! Hierdoor staat het
damesteam in de finale! Deze zal worden gespeeld op vrijdag 9 mei in de nieuwe sporthal in
Oldeberkoop.
Veel fans en aanmoediging is natuurlijk van harte welkom!
OJP BEDANKT!
In de nieuwjaarsnacht hebben we van de oudejaarsploeg een ballenkar gekregen.
Hoewel we hem nog niet in ons bezit hebben, willen we de OJP er wel alvast hartelijk
voor bedanken!
GROEIEND AANTAL LEDEN
Het gaat goed met het aantal leden van onze vereniging. Vooral onze jeugdafdeling blijft groeien,
ondertussen zitten we weer op een ledenaantal van 60 personen. Toch zijn altijd nog op zoek naar
nieuwe leden. Dus lijkt het je leuk? Kom op woensdagavond langs in sporthal De Duker. Neem je
sportkleding mee, dan kun je meteen meetrainen. Eerst kijken mag natuurlijk ook. Je kan vier keer
gratis mee trainen om kennis te maken. Zie voor de trainingstijden onze website: www.vv-sdo.nl.
VLECHTERSTOERNOOI 5 MAART 2014
Voor de achtste keer organiseren we het Vlechterstoernooi in sporthal De
Duker. Niet alleen bedrijven, maar vele andere enthousiaste Boijligers en
Noordwoldigers komen een avond gezellig volleyballen op woensdagavond 5
maart. In totaal zijn er weer 23 aanmeldingen binnen gekomen! Zie voor meer
informatie, de website www.vv-sdo.nl
TASSENSPONSOR HERENTEAM: VST KANTOORMEUBILAIR
Dit seizoen zijn de heren gestart met een
'VST Kantoormeubilair' tas! Van Soolingen
Trading Kantoormeubiliair uit Noordwolde is
gespecialiseerd in het verkopen van 2de
hands meubilair van diverse A-merken. Wij
zijn er trots op dat Richard zijn naam aan
onze vereniging wil verbinden!

V.l.n.r. boven: Anja Wijngaard, Gerrit
Bouius, Richard van Soolingen, Albert
Kleinhoven, Hans Jongedijk , Eric van Drie.
V.l.n.r. onder: Andre Poelman, Jos
Nieuwenburg, Jacob Oosterveld, Sierd
Dolstra.
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SCHOOLNIEUWS
Dit stukje typ ik terwijl de leerlingen van groep 8 druk bezig zijn met de CITO eindtoets.
Op dinsdag-, woensdag en donderdagochtend maken zij 100 taalopgaven, 60 rekenopgaven, 40
opgaven m.b.t. studievaardigheden, 30 opgaven over biologie, 30 opgaven over geschiedenis en 30
opgaven over aardrijkskunde. In de week van 10 maart krijgen we de uitslagen en dan plannen we het
‘eind’ gesprek met de ouders en leerlingen van groep 8.
Natuurlijk weten we al lang op welk niveau de leerlingen uitstromen. De CITO toets is alleen een
bevestiging hiervan en als school wordt je op de CITO eindtoets afgerekend, je moet boven het
landelijke gemiddelde halen. Dat gemiddelde gaan we dit jaar zeker halen!
Vanaf de peuters (zodra ze 3 worden) worden de kinderen tegenwoordig al getoetst, daarna in groep
1 en 2. Vanaf groep 3 komen alle leerlingen bij ons in het ‘Comperio Kompas” dit is een bestand
waarin alle CITO toetsen zijn verwerkt, zo zie je heel snel op welk niveau de leerling presteert.
Op basis van deze kennis weten we ook welke doelen we kunnen stellen per leerling, niet elke leerling
hoeft dezelfde score te halen. Iedereen moet met zijn eigen lijn meegroeien.
Deze doelen zetten wij in ons Groepsorganisatieplan, in dit plan schrijven wij hoe we de zorg bieden in
onze groepen. Wij bieden dus onderwijs op maat.
Vanaf groep 6 wordt aan die lijnen de Friese Plaatsingswijzer gekoppeld. Deze plaatsingswijzer geeft
heel mooi aan wat je op Technisch Lezen, Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen moet halen om
een bepaald niveau te halen. De Friese Plaatsingswijzer wordt sinds vorig jaar naast de CITO
eindtoets gebruikt, om te kijken op welk niveau een leerling in moet stromen op het Voortgezet
Onderwijs.
Er zijn ook al schoolbesturen die de CITO eindtoets helemaal niet meer afnemen en alleen de Friese
Plaatsingswijzer gebruiken. Ik denk dat dit ook veel eerlijker is, een toets is maar een momentopname
en onze lijnen volgen de leerlingen al vanaf groep 3.
Volgend jaar zijn er plannen om de CITO eindtoets wat later in het schooljaar af te nemen, dus wordt
vervolgd.
In ons personeelsbestand zijn er wat veranderingen, juf Nynke (groep 7&8) is met
zwangerschapsverlof en Juf Ingrid vervangt haar. Juf Anneke (groep 5&6) is nog steeds ziek en Juf
José blijft haar vervangen. Ook onze Interne Begeleider (verantwoordelijk voor de zorg) Juf Marieke is
zwanger, hoe zij wordt vervangen is op dit moment nog niet duidelijk.
De afgelopen periode vanaf de kerstvakantie zijn we in onze groepen veel bezig geweest met CITO
toetsen afnemen, maar ook andere leuke activiteiten.
Zo zijn alle groepen naar Uur Cultuur geweest, de kleuters naar een voorstelling in de Vensterschool
Noordwolde, groep ¾ naar een voorstelling in de Fredericusschool in Steggerda, groep 5/6 naar het
posthuistheater in Heerenveen en groep 7/8 naar de Lawei in Drachten. De leerlingen en hun
begeleiders hebben hiervan genoten, dit is zeker voor herhaling vatbaar. Zie voor foto’s onze website.
Ook gaan we donderdag 20 februari in de bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam met de groepen 5
tm 8. Verder hebben de groepen 6 tm 8 bezoek gehad van de Histotolk, onze dorpsgenoot Frank
Spijkers. Hij laat de geschiedenis leven en dat slaat aan bij de leerlingen.
Onze school groeit in tijden dat de meeste scholen krimpen, in groep 1 zijn er dit schooljaar al 4
leerlingen bijgekomen en er komen nog 8 leerlingen bij dit schooljaar. Na de zomervakantie komen er
nog 5 bij, dat is dus een fantastische instroom. Ook in groep 5 & 6 zijn er 4 nieuwe leerlingen. En
volgend schooljaar komen er nog 2 leerlingen bij in de onderbouw.
e
Op teldatum (1 oktober 2013) zaten we op 71 leerlingen en begin juni komt onze 80 leerling!!
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En als alles volgens plan loopt, dan hebben we op de volgende teldatum (1 oktober 2014) 82
leerlingen. Door deze groei hopen wij onze groepen te kunnen blijven splitsen in 2 jaargroepen en
niet een combinatiegroep van 3 jaargroepen zoals heel veel scholen in de regio al moeten.
En nieuwe ouders zijn altijd welkom, onze deur staat altijd voor u open.
En dat past prima bij het volgende wat ik graag wil vertellen, op woensdag 19 maart 2014 (ochtend)
organiseert Comperio (de stichting waar de Oosterbrink onder valt) een open dag voor al haar
scholen. Dit betekent dat IEDEREEN op die dag welkom is om bij ons op school te komen kijken.
Groep ¾ organiseert dan een maandsluiting om 09.00 uur en om 10.30 uur. De rest van de groepen
zijn dan ook met leuke activiteiten bezig. Hierbij nodig ik iedereen uit om te komen!! De koffie staat
klaar!
Vorige keer sprak ik over het faillissement van Speelwerk, gelukkig hebben we dat
ook goed kunnen oplossen. Kinderopvang “De Kinderkei” uit Wolvega verzorgt nu
de Kinderopvang en de voorschoolse- en buitenschoolse opvang. Deze organisatie
heeft het personeel van Speelwerk (Bianca en Anneke) overgenomen, dus voor de
kinderen is er praktisch niks veranderd. Hier zijn we erg blij mee. De
peuterspeelzaal wordt nog steeds geleid door Jannie de Jong, alleen valt zij nu
onder Doomijn. Al met al dezelfde mensen onder ons dak, alleen andere
organisaties.

De komende periode komen er nog een hoop leuke activiteiten aan waar we een beroep willen doen
op verschillende mensen en organisaties uit het dorp. NL doe op vrijdag 21 maart en zaterdag 22
maart, de Koningspelen op vrijdag 25 april, het schoolvoetbaltoernooi op woensdag 16 april, het
schoolkorfbaltoernooi op woensdag 14 mei en de avondvierdaagse op 19 tm 22 mei. Zonder hulp van
ouders en andere vrijwilligers zouden wij deze activiteiten niet kunnen organiseren.
Kortom weer een heel verhaal, we hopen dat er veel mensen uit het dorp en omgeving komen op
onze open dag! En anders staat onze deur altijd voor u open.
Groeten,
Rik van Galen.

Planning Oosterbrink (voorjaarvakantie tm meivakantie)
Dinsdag
Vrijdag
Donderdag

04-03-2014
07-03-2014
13-03-2014

Woensdag
Donderdag
Zaterdag
Maandag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

19-03-2014
20-03-2014
22-03-2014
07-04-2014
14-04-2014
16-04-2014
17-04-2014
18-04-2014
21-04-2014
25-04-2014

I

Kamp Westerbork Groep 8
Ronde 1 jeugdkraker competitie groep 7/8
Over de Tong groep 6
Testlab groep 7
Open dag Comperio
Klasselunch groep 7&8
NL doe
Unicef Sponsorloop groep 5 tm 8
Bankbattle groep 7&8
Schoolvoetbaltoernooi
Alle leerlingen vrij
Goede vrijdag iedereen vrij
e
2 paasdag iedereen vrij
Koningspelen
MEIVAKANTIE

26

Groep 1/2
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan het thema winter. Helaas was
het niet echt winterweer maar dat mocht de pret niet drukken. We hebben een
thermometer opgehangen buiten zodat we elke dag de temperratuur af kunnen
lezen. We hebben een mooi winterdorp gemaakt met huisjes, bomen en
natuurlijk veel sneeuw.
Op dit moment werken we over de Olympische spelen. We hebben al mooie
ski’s gemaakt die op de ramen hangen. Hierbij moesten de kinderen reeksen plakken met
verschillende kleurtjes, daarbij moesten ze dus goed kijken. In de klas hebben we een berg
gemaakt, de kinderen hebben daar skiërs op gemaakt en natuurlijk mag een skilift dan niet
ontbreken.
Begin februari hebben we een nieuwe leerling in de klas gekregen, Laura Mulder. Wij vinden
het erg leuk dat je bij ons in de klas gekomen bent, we wensen je veel plezier op school!
De kinderen van groep 2 zijn de laatste tijd erg druk met het typen van woordjes. Bij de
computers liggen boekjes met woordjes die de kinderen overtypen. Ze willen graag aan jullie
laten zien hoe goed ze dat al kunnen (met een klein beetje hulp van Leonie). Natuurlijk
beginnen ze met het typen van hun eigen naam. Ook Jisse en Jeffrey uit groep 1 kunnen al
goed typen.

Isa: vlinder waskrijtjes grasparkiet edelstenen ei
Demi: aardbeien auto zeep roos frambozen
Sven: auto zeep laars magneet brandweerwagen
Julia: geel banaan narcis eend strik
Sem: tractor limoen druiven hagedis kiwi
Bowie: brandweerwagen tractor blad kiwi appel
Silke: brandweerwagen tractor sandalen ei eikels
Dorian: rood auto laars brandweerwagen appel
Laura: zeep roos telefoon frambozen kuiken
Jeffrey: bloem narcis eend strik verf
Jisse: kaas bloem rood auto ei
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Wat vind je het leukst om te doen op school?
Julia: Het leukst vind ik buitenspelen in de zandbak.
Isa: Ik vind buiten spelen het leukst en dan het liefst fietsen op de grote fiets.
Sven: Ik vind buitenspelen het leukst, lekker graven in de zandbak.
Silke: Ik hou van spelen in de bouwhoek, een huis bouwen ofzo.
Jisse: Ik vind buiten in de zandbak scheppen het leukst.
Sem: Ik speel het liefst in de bouwhoek, zelf een huis bouwen.
Laura Boersma: Ik speel graag binnen in de huishoek, met de nieuwe kleren.
Demi: Ik speel graag met Laura in de huishoek met de piratenkleren.
Marit: Ik hou van buitenspelen, paardje spelen vind ik leuk.
Laura Mulder: Ik vind buitenspelen het leukst, bootje spelen met Jisse.
Dorian: Ik speel graag buiten met de grote fiets en tennissen vind ik ook leuk.
Jeffrey: Ik speel het liefst binnen in de huishoek met de ridder verkleedkleren.
Bowie: Ik hou van graven in de zandbak en bouwen in de bouwhoek.
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Groep 3 en 4
De boomhut
De leerlingen van groep 3 en 4 zijn in het kader van Uur Cultuur naar een
voorstelling van De boomhut van de Dames Slier geweest.
Robin heeft een grote eigen boomhut. Van daaruit kijkt Robin naar de wereld, op
eigen wijze, vol kleurrijke verbeeldingskracht! Dan komt mevrouw Van der Linde
langs, een succesvol projectontwikkelaar. Ook zij heeft verbeeldingskracht: ze ziet
een prachtig winkelcentrum voor zich. Alleen die boom staat nog in de weg.....Er
moet iets gebeuren! De boom moet worden gered en mevrouw Van der Linde moet
zelf ook worden gered.
Een prachtige voorstelling was het: de kinderen en de begeleiding hebben genoten.
Enkele reacties:
Lieke: Ik vond het wel heel erg knap dat die beide dames zich zo snel konden
omkleden en dat ze verschillende rollen speelden.
Wouter: Ik vond het decor van de boomhut heel erg mooi. Ik vond grappig dat
mevrouw Van der Linde tegen Robin zei van doe die schoenen van je moeder eens
uit.
Fennick: Ik moest erg lachen toen ze de boom om wilden gaan zagen. Ik vond het
ook erg knap hoe ze de boom hebben gemaakt.
Mirre: Het was een hele leuke voorstelling. Vooral het liedje van Boe boe boe jij
rare koe was grappig. Wij mochten allemaal meezingen.
Ilse:
Ik vond het ook een mooie voorstelling. De nepkatten en het nephondje
vond ik heel grappig.
Niels:
De bomendokter was erg grappig en ik vond het leuk dat mijn moeder mee
was.

Eddie de Eekhoorn
We hebben ook de voorstelling Eddie de Eekhoorn gezien. Het was een try out van
het poppentheater Spruitjes met Appelmoes. Zij ontwikkelden in opdracht van het
Nationale Park van Drenthe een poppentheaterspel waarin het symbool van het
nationale Park: Eddie de Eekhoorn een hoofdrol speelt. Eddie is op zoek naar een
beter leefgebied voor zijn ouders, broer en zus. Op vlucht voor opkomend water door
overstromende rivieren komt hij in Zuid West Drenthe terecht. Daar ontmoet hij
allerlei interessante dieren en raakt hij bevriend met Jan de Boswachterman.
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Het was een hele vrolijke voorstelling met afwisseling van liedjes, grappige teksten,
prachtig poppenspel en het had een educatief karakter.
Enkele reacties:
Noëlla: Ik vond het heel erg leuk en ik mocht een kleine ooievaar vasthouden.
Juan:
Ja, het was echt heel leuk doordat er veel dieren meededen. Vooral de
schapen vond ik heel mooi.
Eva:
Ik vond de liedjes, die werden gezongen erg leuk en de dieren vond ik ook
heel erg mooi. Het was ook grappig dat we de sterren konden zien.

Valentijnsdag
Deze dag zijn we gestart met een prachtig Valentijns gedicht geschreven en
voorgelezen door Beau. Hij had ook een etagère gevuld met heerlijke zelfgemaakte
cakeharten meegebracht.
Tijdens de pauze bleek dat Julia ook voor een Valentijns verrassing had gezorgd. In
de tassen van haar klasgenootjes en de juf had ze een zelfgemaakte kaart gestopt.
Na de pauze hebben we rondom het thema Valentijnsdag gewerkt. Er zijn harten
geborduurd, getekend en geknipt.
Verschillende gedichtjes zijn erbij geschreven. Er werd volop overlegd, geholpen en
samengewerkt. Al met al een fantastische groepssfeer en een heel sociaal
gebeuren.
Enkele reacties:
Beau:
Ik vond het erg leuk om samen met mijn moeder cakejes voor de klas te
bakken en ik was ook blij dat ze de cakejes lekker vonden.
Armando: Ik vond het erg leuk dat ik een kaart van Julia kreeg en het cakeje was
heerlijk.
Sasja
Het Valentijns gedicht was ook heel mooi versierd en ik vond het een
leuke verrassing van Julia om een kaart in de tas te stoppen.
Eline S: Valentijnsdag is best leuk. Ik ga nog een mooi cadeautje voor mama
maken.
Julia:
Het gedicht van Beau is heel mooi. Ik vond het ook leuk om kaarten te
maken.
Eline G: Ik heb ook een Valentijns gedicht geschreven en ik heb het papier
opgerold en ik heb er een mooi lint omgedaan.
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Hallo allemaal ik ga het houden over
muziek. Afgelopen week hebben we
saxefoon en trompet gehad. En de noten
van de instrumenten zijn a,b,c,d,e,f,g. Met
de trompet ben je strakke lippen nodig om
hoge tonen te maken. En alls je wat
lossere lippen doet krijg je een lage toon.
Groetjes Damian

Groep 5 en 6
Ik ga het hebben over de maandsluiting.
Ik, Madelief , Talitha ,Lieke en Julus zitten
bij de bekertjes / cup song.
ik vindt het erg leuk!
En er zijn ook andere dingen een
voorbeeld dansen , de cup song zingen en
acro, dus kom kijken !!!!!
Het is op 21 februari
Groetjes Annemiek

Hallo,
ik deed mijn spreekbeurt over Röntgen .
het was heel erg leerzaam , ik vertelde
over hoe het ontstaan was, En wie het
had uitgevonden dit bijvoorbeeld Wilhelm
Conrad Röntgen hij was geboren in
Duitsland maar op jonge leeftijd verhuisde
hij naar Apeldoorn dus hij was ook een
beetje nederlands. Leuk hé ‘nou dat was
het dus doei
Groetjes Sam

Hallo ,
Ik ben Roos Kamphorst .Ik ben 9 jaar . Ik
ben geboren in Groningen, op 08-09-2004
Mijn lengte is 1.47 en ik woon in
Noordwolde.
Ik zit nu op de oosterbrink. Ik vindt het
hier harstikke leuk en ik vindt het fijn.
Groetjes Roos Kamphorst.
De maandsluiting
ik , Madelief , Annemiek , Julus en Talitha
doen de cup song.
ik vindt het echt super leuk groepje ,
ik zit met talitha in het groepje
en Talitha is de leider van het groepje.
We kunnen het al best goed
groetjes Lieke jager

Hallo ik ben Talitha.
En we zijn met groep 5/6 naar het
Posttheater geweest 10 februari om
precies te zijn.Het was super leuk. Ze
heten samen de gebroeders Kist.En ze
gingen op zoek naar het geluk. Ze waren
trouwens met zijn vieren de oudste de
middelste de jongste en de domste. Er zat
heel veel muziek in het toneelstuk.Vooral
trommels. Maar al snel was het toneelstuk
voorbij en gingen we terug naar school.
Groetjes Talitha

Hallo ,
Ik ben yaslin logt ik ga het nu houden over
muziek .
ik ga het hebben over de saxofoon
ik ga uitleggen hoe je het in elkaar zet .
eerst ga ik uitleggen hoe je dat doet , eerst
zet je de lucht pijp op de saxofoon
dan blaas je erop dan komt er een groot
geluid uit dan zet je de luchtpijp weer in
de tas
tot de volgende keer groetjes Yaslin
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Hallo ,
ik ben Jamy en ik zit in groep 6 .
We hebben laatst een soort optreden
gehad van muziek dat was leuk .
We zijn ook donderdag naar Heerenveen
geweest daar gingen we kijken daar een
optreden van gebroeders kist dat was
super GRAPPIG.
verder gaan we met groep 5/6 nog veel
leuke dingen doen zoals de maandsluiting,
rijksmuseum en naar de histotolk.
dat was het weer.
groetjes Jamy

Hallo ik ben Lotte ik ben hier nieuw. Ik heb
elke dag zin in om naar school te gaan.
Ze helpen mij allemaal als ik het niet snap.
We waren gisteren naar gebr.kist gegaan
het was heel leuk.En we gaan volgende
week naar het rijksmuseum.
En volgende week gaan we de
maandafsluiting doen komen jullie ook
kijken?
Doeiiiiiiiii liefs Lotte!!!!!!!
Hallo ik ga mijn verhaal houden over
muziek.
Groep 5/6 7/8 hebben trompet ,
Saxofoon, en trombone gedaan.
Groep 7 en 8 mocht trombone
uitproberen.
Het was erg leuk! Bij trompet heb je heel
veel lucht nodig.
Als je een hoge toon wild moet je strakke
lippen hebben.
Als je een lage toon wild heb je een beetje
strakke lip..
Dit is het einde van mijn verhaal!

Gebr. Kist
10 februari 2014 zijn groep 5/6 naar een
voorstelling geweest, de naam daarvan is:
de gebroeders kist.
Het was super leuk! Ze maakten ook veel
muziek.
Vooral met hun handen. En op het eind
mochten we allemaal meedoen en zeggen:
Kist, kist gebroeders kist. Heel leuk was
het dus…..
Van José

Adrian……
Muziek
trombone: ik vind het heel jammer dat
groep 7/8 dat mochten
drummen:drummen is maar één keer in
de maand dat is jammer.
trompet: dat mochten we wel doen dat
luchtte op. saxofoon dat mochten wij ook
doen WOW dat is leuk !! dat wat het weer
groetjes Thijs
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Hallo
Ik ben Nine Keizer.
Ik ben nieuw op de school de Oosterbrink.
Het is er heel druk maar wel met leuke
kids echt het is een super school!! Woow!
Groetjes Nine

Maar uiteindelijk was het weer stil in de
Oosterbrink. Groetjes Jesse Sjoerd

Hallo
Ik ben Jesse en ga vertellen over muziek
en de histotolk.
We hadden donderdag 13 Februari eerst
de histotolk en daarna Djembe les, we
hebben ook geoefend voor de
maandsluiting komen jullie ook naar de
maandsluiting op vrijdag 21 februari 2014
groep 5/6 proberen allemaal te komen,
maar sommige zijn ziek. Het is bij de
Oosterbrink boijlerweg 88 en nu ga ik
vertellen over de histotolk. De histotolk
die was een romein, hij had heel veel
spullen mee. Ik had echt genoten
Groetjes Jesse Swildens

Muziek
We hebben saxsefoon en trompet
gespeeld het was heel leuk maar af en toe
deden kinderen ook wel vervelend. Dat is
wel jammer. En we moeten er elke
donderdag heen. Nu mochten we zelf
kiezen en ik doe trombone.
Groetjes Thomas
Muziek
Groep 5,6,7 en 8.
Hadden een tijdje muziek.
Groep 7en 8 hadden saxofoon en
trombone.
Groep 5en6 hadden saxofoon en trompet.
Ik vond saxofoon het leukst. Het was elke
donderdag middag.
Groetjes madelief

Het was donderdagmiddag en het was
even stil in de Oosterbrink, maar toen
klonk door het hele gebouw muziek, 2
instrumenten klonken zo hard dat je er
bijna doof van werd.
Het was groep 5/6 met de 2 instrumenten
saxofoon en trompet, het was echt oor
verdovend.
Maar op donderdag 13 februari ’14 was
het stil omdat de histotolk er was, maar
later kwam er heeeeeeeeeeeel veel meer
kabaal dan eerst want er was djembe les
voor groep 5/6.

Hoi, ik heb mijn spreekbeurt gedaan en
het ging heel goed.
Ik heb het over voetbal gedaan en een
negen gehaald.
En ik had er van genoten.
Groetjes Chris
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Groep 7 en 8
Boijls got talent!
Vrijdag 7 februari was” boijl got talent”. De kinderen mochten alles doen wat ze
wilden bijv. Dansen zingen playbacken enz. Het was een leuke en gezellige avond en
er waren veel kinderen en ouders. Er werden aan het eind 6 prijzen uitgereikt. De 1e
prijs werd gewonnen door Annemiek met Nynke uit groep 5 die gingen playbacken.
En Mani heeft de 1e prijs gewonnen uit groep 8 zij ging zingen met gitaar. De 2e prijs
werd gewonnen door Nyne uit groep 5 ze ging zingen. Ook ging de 2e prijs naar
Marret uit groep 8 zij ging ook zingen. De 3e prijs ging naar Sasja en Julia uit groep 4
zij gingen ook zingen. De 3e prijs ging ook naar Fen Yi uit groep 7 zij ging
playbacken. Er was ook een publieksprijs die ging naar Eline en haar zusje en broertje
zij gingen playbacken met een beetje zang. De publieksprijs ging ook naar Yinka uit
groep 8 zij ging playbacken. Groep 8 heeft een afsluiting gedaan ze gingen dansen en
playbacken. Iedereen kreeg na afloop een medaille.
Dominique en Loes

We hebben muziekles gehad.
Trombone en saxofoon en groep 6 had trompet. Er was een groepje trombone en een
groepje saxofoon. Toen het kijk les was speelden we allemaal samen. En nu mogen
we zelf kiezen wat we gaan doen.
Sumeyra en Lieneke

Cito-Eind toets
Op dinsdag, woensdag en
donderdag had groep 8 de citoeind toets gemaakt. We hebben
veel geoefend in oudere cito-eind
toets boekjes. Iedereen vond de
echte toets veel makkelijker.
Tussen de toetsen door deelde
meester Rik snoepjes uit die de
vader van Danny heeft
gesponsord.
Merle Marit

Cito-Eindtoets
Dinsdag, woensdag en donderdag had
groep 8 de eind cito.
Iedereen was goed voorbereidt op de
toets want we hadden geoefend
op school met boekjes van vorige jaren
en als je wou kon je thuis ook oefenen.
we hadden tussen de onderdelen korte
pauzes.
we kregen kauwgom en snoepjes.
Eline

Boijl’s got talent
Het was een gezellige avond in boijl in
de tille. Want er was de boijl’s got talent
aan de gang. Er waren 8 prijzen twee
daarvan waren publieksprijzen. Het ging
tussen 1 tot en met 5 en 6 tot en met 8.
De jury was: de enige echt meester rik,
Henneke en Jasper. Oké nu terug naar de
prijzen. 1 tot en met 5. De publieksprijs
ging naar Eline en haar zusje en haar
broertje. De eerste plaats ging naar
Annemiek en Nynke. De tweede prijs
ging naar Nine. En de derde prijs ging
naar Sasja en Julia. Oké nu naar 6 tot 8.
De publiekprijs ging naar yinka. De
eerste prijs ging naar mani. De tweede
plaats ging naar de marret. En derde
plaats ging naar een Fen Yi.
Groetjes Isil de eerste en velthe de eerste

Histotolk en Rijksmuseum
Dinsdag de 18e komt de
histotolk. En die gaat vertellen
over de voc. En donderdag gaan
we naar het rijksmuseum met de
bus en de volgende dag gaan we
naar RSG topmeesters.
Ryan en jildou
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Andy Neville
We zijn naar de Lawaai in Drachten
geweest. Hij kon heel goed Bead boksen
en streetdance zoals de MOO walk. Hij
kon ook wel goed rappen. Hij kon een
helikopter, een pistool en een baby met
zijn mond nadoen. Hij ging de
geschiedenis over beatboxen vertellen.
Hij zei dat het uit Nieuw York kwam in
de getos. Het is uitgevonden door de
donkere mensen.
The End

Rens en Tiemo
Cito-Eindtoets
We hadden dinsdag, woensdag en
donderdag Cito-Eindtoets. We
hadden er goed voor geoefend en
het ging ook goed. We kregen
snoep en kauwgom na een
onderdeel hadden we even pauze.
Toen moesten we even lezen.
Groetjes mike

Djembe
Op donderdag 14 februari hebben
we met een meneer een hele leuke
jambe les gehad. Het was heel
leuk we hebben eerst gewoon in
de maat getrommeld. Daarna
gingen we improviseren iedereen
maakte hele harde geluiden. En
toen gingen we een Afrikaans
liedje met de jambe ’s zingen. Het
was allemaal heel leuk.
Tristan

Blazen
We hebben 10 weken
blaasinstrumenten bespeeld. Ik had
saxofoon en trombone. Trombone
vond ik toch leuker. We hebben
bij de laatste les voor de ouders
opgetreden. Dat ging heel goed. Er
komt ook nog een soort orkest
Jellis

Cito & djembe
We hadden net djembeles
gehad van moustafa, dat was
heel leuk en we moesten er
ook bij zingen. En groep 8
had cito eindtoets dus moest
groep 7 naar het speellokaal
met de tafels. X fen yi en
chantal

Valentijns Avond
Mani en Ik houden een
Valentijns Avond op
vrijdagavond op 14 februari
(Valentijnsdag♥) We hebben
koppels gemaakt van jongens
en meisjes. We hebben een
heeel druk programma in
Valentijn sfeer. Sommige
kinderen kunnen jammer
genoeg niet, maar gelukkig
komen de meeste wel . We
hopen dat het een leuke
avond word en we hebben er
heel veel zin in!
Groetjes, Yinka&Mani♥
(zie foto voorkant)
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Cito-Eind toets
Op dinsdag (11-2-2014), woensdag (122-2014) en donderdag (13-2-2014)
ochtend heeft groep 8 de Cito-Eind toets
gemaakt. We hadden de weken ervoor de
toetsen van jaren geleden geoefend. De
echte Eind toets die we gingen maken
was makkelijker dan de toetsen die we
geoefend hadden. Volgens meester Rik
zit iedereen in de richting van zijn/haar
lijntje.
Marret
Uur cultuur groep 7/8
Groep 7/8 is op 21 Januari naar het Uur
cultuur in Drachten geweest. Daar
praatte ene Andy Ninvalle over het
ontstaan van Hip Hop in de getto’s. Op
een leuke manier vertelde hij leuke
dingen waar de zaal allang van in een
deuk lag. Maar het was zeker niet zonder
informatie. Na afloop was iedereen nog
aan het napraten over de show. En alle
kinderen vonden het heel leuk.
Danny en Jonas

PlayBackShow
Ik deed mee aan de
playbackshow. Alleen met groep
8 dat was echt leuk. En er was
confetti dat maakte een rommel.
En wij hoefte het niet op te
ruimen
Groeten wesley

CITO
Groep 8 had de cito eindtoets.
Iedereen had er volgens mij een
goed gevoel over. Het was best
makkelijk. En het was wel leuk.
Groet Sven

OPROEP
Beste dorpskrant lezers,
Afgelopen jaar hebben wij op de Oosterbrink onze eerste Fair georganiseerd,
het water kwam met bakken uit de hemel, maar dat mocht de pret niet drukken.
Wij kunnen terug kijken op een succesvolle dag, waar aan vooraf door velen is
mee gewerkt en samengewerkt om dit alles zo succesvol voor elkaar te krijgen.
Welnu, wij zijn al weer druk aan het brainstormen voor de volgende Fair die in het najaar
zal plaats vinden, de exacte datum zult u later in deze dorpskrant kunnen lezen.
Naar aanleiding hiervan zijn wij op zoek naar materiaal en dergelijke, gezien de voorjaars
schoonmaak er weer aankomt, de kasten worden leeg geruimd komt u wellicht iets
tegen waar wij mee aan de slag kunnen. Waar kunt u ons mee helpen…….
*Wol,Katoen etc. allerlei restjes of overgebleven bollen garen.
*Grote buiten potten
*Verf bruikbare restanten latex en verf
*Jeans
*Stof nette bruikbare lappen
*Kandelaars
Mocht u ons aan iets van het bovenstaande kunnen helpen, dan kunt u dit afgeven bij
Griet Slot-de Jong aan de Daoken 10, of laten ophalen door mij even te bellen 0651510029.
Houdt u van breien en lijkt het u leuk om ons op deze manier te helpen dan kunt u contact
opnemen met Griet Slot-de Jong 0651510029.
Alvast bedankt voor u medewerking,
Griet Slot-de Jong (namens de Fair, de Oosterbrink)

VERJAARDAGEN
APRIL
5 Mike Elsinga
14 Thomas Zuil
15 Tristan Verdam
22 Dorian Westerlaan
22 Jildou Veenhouwer
22 Silke Rook
24 Eline Goettsch
25 Eline Swildens
28 Laura Boersma

MEI
1 Fennick Groen
6 Yaslin Westerlaan
17 Eva Aberson
19 Beau Peters
31 Sasja Algra

36

Beste lezer,
Verheugd zijn we dat we vanaf januari 2014 de opvanglocatie in het Kindcentrum in Boijl hebben
overgenomen. De Kinderkei is een korte tijd een bekend en vertrouwd gezicht geworden in Wolvega
en omstreken. Wij bieden alle vormen van kinderopvang en buitenschoolse opvang aan. Belangrijk
bij de Kinderkei is een goede sfeer zodat uw kind wordt opgevangen in een huiselijke en vertrouwde
omgeving.
Onze pedagogische medewerksters creëren een heerlijke sfeer waarin ieder kind zich thuis voelt. Bij
de Kinderkei is ieder kind uniek en stimuleren wij kinderen om zich te ontwikkelen op hun eigen
unieke wijze.
Bij ons is een open communicatie erg belangrijk, wij werken met korte lijnen waardoor wij weten
wat er speelt onder de kinderen en hun ouders. Voor u als ouder betekend het dat u weet waar u
aan toe bent.
Wij bieden aan:
Kinderdagopvang van 0 tot 4 jaar:
* Reguliere dagopvang , u kunt hele dagen of een ochtend en of middag afnemen. Een combinatie
behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
* Flexibele dagopvang , hierbij maakt u op wisselende dagen gebruik van de opvang. Hierbij zijn vele
vormen mogelijk denk aan iedere week twee wisselende dagen, 1 week opvang en een week geen
opvang enz.
Buitenschoolse opvang van 4 jaar tot einde basisschool:
* 50 weken contract; hierbij heeft u opvang tijdens de schoolweken en in de vakantiedagen hele
dagen opvang.
* 40 weken contract; hierbij heeft u opvang tijdens de schoolweken.
* vakantiecontract; hierbij neemt u alleen in de vakanties opvang af dit kunnen hele dagen zijn of een
ochtend/ middag.
* flexibele opvang waarbij u op wisselende dagen gebruikt maakt van de opvang.
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* heeft u af en toe opvang nodig? Dan is de strippenkaart misschien wat voor u. Informeer naar de
mogelijkheden.
Zoals u ziet hebben wij altijd een passende opvangmogelijkheid.
Kinderdagopvang sluit aan bij het ritme van het kind. Onze dagindeling kenmerkt zich door vaste
tafel activiteiten ( fruit eten, brood eten, knutselen enz) met daartussen leuke speelmomenten
waarbij wij werken met thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
De BSO is meer dan spelen na schooltijd. Samen met de BSO leidsters ondernemen de kinderen
allemaal leuke activiteiten, er is veel spelmateriaal aanwezig, knutselmateriaal en ander leuk
speelgoed. En natuurlijk wordt de groene omgeving rondom school ook zeker gebruikt. In de
vakanties hebben we leuke uitstapjes en maken we er een gezellig tijd van.
Heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen.
Vriendelijke groeten,
Renske en Karin
Aanspreekpunt voor de locatie Boijl is Bertha Gevers.
Kinderopvang de Kinderkei
www.dekinderkei.nl

info@dekinderkei.nl

0561 851066

Leerlingenraad
Hallo, wij zijn de leerlingenraad.
In alle klassen hebben wij een ideeën box
neergezet waar de kinderen hun ideeën voor de
leerlingenraad in kunnen doen. Bij elke
vergadering halen we die boxen op en bespreken
we de briefjes die daar inzitten. Dus heb je een
idee of een vraag. Stop het in de ideeën box.
Wij hebben 13 februari een vergadering gehad.
Tijdens die vergadering hebben we besproken: we
krijgen spiegels in de meisjes wc en in de jongens wc, we hebben het gehad over
het schrijven op tafels onze conclusie is dat we beter met onze materialen moeten
omgaan. En dat wij hier als leerlingenraad op moeten letten.
We gaan elke dag met 3 kinderen waaronder een van de leerlingenraad het plein
opruimen.
Er waren ook een paar kinderen die vragen hadden over de schooltijden of
pauzetijden hier kunnen wij als leerlingenraad niets aan doen.
De volgende vergadering is op dertien maart. We gaan het dan hebben over de
koningsspelen en het sporten bij school.
M.v.g. de leerlingenraad
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AGENDA
4 MAART
5 MAART
8 MAART
19 MAART
21 MAART
22 MAART
24 MAART
1 APRIL
4 APRIL
25 APRIL

OUD PAPIER
DE DUKER VLECHTERSTOERNOOI
14 UUR
OUDE DORPSFILMS
OPEN OCHTEND OOSTERBRINK
KINDERBINGO
BINGO
20 UUR
DORPSVISIE
OUD PAPIER
KINDERCASINO
KONINGSSPELEN

KOPIJ INLEVERDATUM
11 APRIL 2014

Henk de Vries

gaat graag
met u in
gesprek.

De negen Rabo ambassadeurs zijn er voor u
Henk de Vries is samen met acht anderen Rabo ambassadeur. U kunt de
Rabo ambassadeurs tegenkomen op bijeenkomsten en bij activiteiten in uw
eigen dorp of regio. Ze gaan graag met u in gesprek op de 'Rabobank'.

www.rabobank.nl/heerenveen
Samen sterker

