
Informatiebrief start schooljaar 2022-2023

Beste ouder(s),

We zijn onderweg;  de eerste week van schooljaar 2022-2023 is begonnen. We hopen dat uw
kind(eren) een goede start heeft/hebben gehad en we gaan met elkaar voor een mooi en leerzaam
schooljaar.

Schoolreis
Het nieuwe schooljaar is inmiddels alweer een paar dagen begonnen.
En daarmee komt het schoolreisje ook in zicht, dinsdag 13 september is het zover.

De groepen 1/2 gaan naar Sprookjeswonderland

08.15 uur verzamelen in de klas
08.45 uur vertrekt de bus
14.45 uur vertrek vanaf het park

De groep 3 en 4  gaan naar Linnaeushof

08.15 uur verzamelen in de klas
08.30 uur vertrekt de bus
15.30 uur vertrek vanaf het park



De groepen 5 en 6 gaan naar Drievliet

08.00 uur verzamelen in de klas
08.15 uur vertrekt de bus
15.30 uur vertrek vanaf het park

Groep 7 gaat naar Duinrell

08.00 uur verzamelen in de klas
08.15 uur vertrekt de bus
15.30 uur vertrek vanaf het park

Verdere info m.b.t. het schoolreisje volgt volgende week. Ouderhulp wordt gevraagd via de
leerkracht.

Mirjam Holwerda nieuwe bestuurder Sarkon
Op 1 november aanstaande start Mirjam Holwerda (48) als bestuurder bij

Sarkon. Holwerda

vervult hiermee de vacature die is ontstaan na het aangekondigde vertrek van

interim-bestuurder Carin Doodeman. Sarkon mocht zich verheugen in een

aantal goede kandidaten voor de functie. De keuze viel op Mirjam Holwerda

vanwege haar brede kennis en ervaring die goed aansluiten bij de plannen en

ambities van Sarkon op het gebied van onderwijs- en organisatieontwikkeling.

De eerste jaren van haar loopbaan stond Mirjam Holwerda voor de klas, ze werkte met kleuters,

maar ook met kinderen in het voortgezet speciaal onderwijs. Vervolgens was zij onder andere

onderwijsadviseur en consultant, waarbij zij zich onder meer bezighield met het ontwikkelen van

onderwijsinhoudelijk beleid op strategisch niveau voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO) scholen

in Noord-Nederland. Ook adviseerde en begeleidde zij bij veranderprocessen, en stuurde ze

projectgroepen en teams aan vanuit die rol. Sinds 2009 werkt Holwerda als directeur in het

basisonderwijs. Vanaf 2016 is zij directeur onderwijsteam bij Kyk Primair Onderwijs in het noorden

van het land. In deze functie geeft zij leiding aan het managementteam van vier scholen, begeleidt zij

de bestuurlijke fusie die de organisatie doormaakt en is zij verantwoordelijk voor de portefeuilles

bestuur en organisatie en HRM. Daarnaast heeft Holwerda ervaring als lid van de Raad van Toezicht

van Elan Onderwijsgroep Noordwest Fryslân, en als voorzitter van de Raad van Toezicht van de

Stichting Radius, po Franeker e.o., waar zij de succesvolle fusie tussen Stichting Radius en Stichting

Fier begeleidde. Mirjam Holwerda woont in Franeker, samen met haar man en twee zoons van 18 en

15 jaar.

Hartelijke groet,
Dennis Burger
Directie IKC Spoorbuurt



Nieuws van verenigingen en instanties
Sport en speeldag en Back to school-party
Na jaren van afwezigheid is daar dan eindelijk weer de Sport en Speel dag van IJsbaan Anna
Paulowna. Dit jaar is bijzonder omdat we na deze Sport en Speeldag aansluitend ook de Back to
School party houden. Op zaterdag 3 september is de Sport en Speeldag van 11:00 tot 15:00 en zal de
Back to School Party plaatsvinden van 19:00 tot 22:00.

Tijdens de Sport en Speel dag kun je dingen verwachten als een grote stormbaan van 17,5 meter,
boarding voetbal, paardje rijden en nog heel veel andere leuke activiteiten. De ouders kunnen er ook
gezellig bij komen zitten onder het genot van een kopje koffie, thee, fris en wat lekkers. De entree
voor Sport en Speel dag is voor leden gratis en voor niet leden € 2,50

In de avond kan er gezellig gedanst, gesprongen en meegezongen worden op de Back to School party
met DJ Rick en Stefan. Deze party is bestemd voor groep 5 t/m 8 en de brugklassers. Entree is voor
leden gratis en niet leden € 2,-

Kortom een hoop plezier op deze dag, en iedereen is van harte welkom!

Tot zaterdag 3 september!

Tevens zoeken we nog vrijwilligers voor de vrijdagavond om de spullen klaar te zetten en voor
zaterdag overdag om bij de verschillende onderdelen van de Sport en Speel dag te helpen. En kan je
lekker bakken? Dan is een taart sponsoren ook een leuke bijdrage aan deze gezellig dag! Je kunt je
aanmelden bij Erik Kops op het volgende email adres: ijsbaanap@gmail.com

Op naar een mooie sportieve en vrolijke dag!

Groeten van de

IJsbaanvereniging Anna Paulowna

GGD bijeenkomst Seksuele voorlichting
De GGD houdt een digitale informatiebijeenkomst rondom seksuele voorlichting. In de bijlage vindt u
hier meer informatie over.


