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Agenda komende periode 
31-aug maandag  19.15 Ouderavond klas 2 

1-sep dinsdag 
 

Stewards klas 1 

2-sep woensdag 
 
19.15 
14.00-15.00 

Stewards klas 4 
Ouderavond klas 4 
THIM: ALD (BAM) 

9-sep woensdag  14.00-15.00 THIM: BAM (BEH) 

  

Van de schoolleiding 
De eerste volle lesweek zit er bijna op. Zoals gebruikelijk gaat er heel veel goed maar zijn er altijd enkele zaken die 
nog aangepast moeten worden. Enkele roosterwijzigingen, ontbrekende boeken en laptops etc.. 

Natuurlijk was het ook wennen hoe om te gaan met de 1,5 meter afstand tussen leerlingen en volwassenen en 
volwassenen onderling. De ervaring leert dat het heel moeilijk om de 1,5 meter te hanteren in het vuur van de 
strijd. Iedereen doet zijn best en probeert er het beste van te maken. 

We ontvangen berichten van leerlingen en collega’s die lichte klachten hebben. Ons advies is steeds:  laat je testen 
en wacht de uitslag thuis af. Indien de docent wel in staat is om les te geven wordt vanuit thuis online de les te 
verzorgd. 

Als de leerling thuis moet blijven gaan we testen of die ook vanuit huis de les op school kan volgen. In deze info 
meer informatie daarover. 

Deze week in onze conciërge Cees Zittema voor het laatst op school. Hij gaat met pensioen op 67 jarige leeftijd. Ik 
wens hem nog vele gezonde en gelukkige jaren. 

Vrijdag nog les en daarna voor een ieder een goed weekend. 

 

D. Folkersma 

Schooljaar 2020-2021 
Nummer  3 
27 augustus 2020 
 

OuderInfo 



Mediatheek: 
I.v.m. Corona  zijn er een aantal zaken gewijzigd: 

 
Voorlopige Openingstijden: 
 
Dinsdag- en Woensdagmiddag   
Van 12.30- 15.00 
 
Er mogen Max. 2 leerlingen tegelijkertijd een leesboek uitzoeken. 
Retour boeken graag in een daarvoor bestemde bak of in de brievenbus( komt binnenkort) 
Er kan niet geprint worden en werken in de Mediatheek ook niet. 
 
Dinsdag- en Woensdagochtend is de mediatheek open voor de leerlingen van De Brêge. 
 

Online lessen 
Deze week heb ik eerder bericht over de online lessen. We hebben nu een paar dagen dit bij een aantal klassen 

kunnen testen. Een drietal collega’s waren thuis in verband met milde klachten. Twee daarvan zijn inmiddels 

negatief getest, en van de derde wachten we nog op uitslag. 

 

We merken dat het deelnemen aan de online lessen bij de 2e, 3e  en 4e klassen probleemloos gaat. Zij hebben dit 

natuurlijk vorig jaar ook vaak gedaan. Alleen is de toegang tot de vergadering wel anders georganiseerd. De 

leerlingen moeten nu via Itslearning in de vergadering komen. 

Bij de leerlingen uit klas 1 was dit een beetje spannender. Voor de leerlingen de eerste keer dat ze de lessen online 

moesten volgen. Maar ook omdat nog niet alle leerlingen hun laptop hebben, maar daar wordt hard aan gewerkt. 

Van ICT en de leverancier hebben we de melding gekregen dat dit. begin volgende week opgelost is 

Belangrijk voor het volgen van online lessen: 

• Neem elke dag oortjes mee! 

Je weet niet altijd van tevoren of een les online gaat zijn of niet. 

• Zorg dat je device goed opgeladen is. 

Taede Hans 
 

Conciërge Cees Zittema met pensioen 
Op 1 september gaat Cees Zittema met pensioen. Het zou een aantal maanden eerder maar doordat een de 

invulling met een nieuwe conciërge vertraging op liep heeft Cees zijn pensioen uitgesteld. Dit tekent Cees, hart 

voor de zaak en de leerlingen. 

Cees Zittema is in 1996 bij Piter Jelles gekomen. Hij is gestart op locatie Montessori om vervolgens in 2013 over te 

stappen naar locatie De Dyk. 

Cees is met zijn 66 jaar (in september wordt hij 67) nog zeer energiek zowel op zijn werk als privé. Als hem iets 

wordt gevraagd pakt hij het op en regelt het. Het uit handen geven of over overlaten aan andere is niet Cees zijn 

grootste kwaliteit. Hij rent nog door de school, pakt altijd de trap en blijft altijd behulpzaam voor leerlingen. “Het 

zijn de leerlingen waar ik het voor doe” zijn regelmatig de woorden die Cees gebruikt.  

Waar Cees ook zijn hart ligt is het organiseren en begeleiden van schoolreizen. Al jaren organiseert hij samen met 

zijn zoons de ski-reis, stedentrips en eerstejaars kampen. Hij organiseert niet alleen maar neemt de skilessen ook 

voor zijn rekening. 



Cees werkt het liefste op de achtergrond. Dit jaar staat hij voor de eerste keer op een groepsfoto van medewerkers 

van de Dyk. Dat is zeer uitzonderlijk. Hij wil dan ook geen festiviteiten rondom zijn pensioen en heeft er voor 

gekozen om iets voor de leerlingen te doen. In eerste instantie was dat een bezoek aan de Efteling. Helaas kan dat 

niet doorgaan i.v.m. de Corona crisis. In plaats daarvan heeft Cees alle leerlingen getrakteerd!! 

We gaan Cees missen met zijn inzet, enthousiasme en kennis.  

Ik wil Cees via deze weg heel erg bedanken voor zijn inzet en alles wat hij gedaan heeft voor Piter Jelles, de 

leerlingen en de medewerkers. Samen met zijn  vrouw gaat hij  genieten van hun wel verdiende pensioen. Ik wens 

Cees veel geluk en nog vele gezonde jaren. 

D. Folkersma 

 

Kennismaking nieuwe conciërge De Dyk 
Vanaf 1 juni ga ik Cees opvolgen en  ben ik de nieuwe conciërge van de Dyk, 

samen met Foppe. Het zal een hele kluif worden om Cees te evenaren in zijn 

manier van organiseren en de omgang met de leerlingen, maar ik ga het 

proberen, met behulp van Marion en Foppe. 

Ik ben in 1969 geboren in het noorden van Friesland, met uitzicht op de 

Waddenzee. Mijn ouders kregen 5 dochters, waarvan ik de jongste ben. Mijn 

zussen zitten allemaal in het onderwijs en eigenlijk ben ik opgegroeid met 

lesmethodes en pedagogische vraagstukken. Toen mijn vader op jonge leeftijd 

een hersenbloeding kreeg werd het schildersbedrijf wat mijn ouders runden 

verkocht en begonnen ze een schilderswinkel. Toen mijn ouders de pensioenleeftijd bereikten heb ik de 

schilderswinkel nog 10 jaar gerund. Daarnaast werkte ik (31 jaar)  in ziekenhuis de Sionsberg in Dokkum als 

telefoniste/receptioniste en directiesecretaresse. Ik heb 2 kinderen: een dochter (Joke) van 27 jaar en een zoon 

(René) van 23 jaar. Zij hebben inmiddels hun eigen plek en leven. 

Genoeg tijd over om met een nieuwe uitdaging te beginnen. In 2019 heb ik ontslag genomen in het ziekenhuis en 

ben ik begonnen met de opleiding Pedagogiek Flex Bachelor aan de NHL/Stenden. Ik ga donderdags naar school en 

de resterende dagen ben ik hier op De Dyk. Een perfecte combinatie: klussen, facilitairen en met kinderen/jongeren 

werken. Ik vind het hier geweldig, een mooie school en leuke collega’s. Ik ga met enorm veel plezier naar mijn werk 

en hoop dit nog heel lang te kunnen doen. 

Annemieke Walda 

Kennismaking nieuwe onderwijsassistent 
Ik ben Foppe Langhout en ga op maandag en vrijdag de functie als technische onderwijs assistent invullen. 

En op donderdag doe ik de conciërge taken. Mijn hobby's zijn dierengedrag, badminton en zaalkaatsen en ik ben 

geïnteresseerd in techniek   

Eén van mijn doelen is om elke dag op een positieve manier de dag te beginnen en mijn werkzaamheden uit te 

voeren.   

 


