
       

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2022             nummer 2 

 

Even voorstellen 
 
Hallo allemaal! Mijn naam is Ilse Brandsma en ik ben 22 jaar. Ik woon 
in Leeuwarden. Dit jaar heb ik het diploma van de PABO behaald. 
Aankomend schooljaar ben ik werkzaam op twee scholen, namelijk op 
IKC Albertine Agnes in Westeinde en hier op IKC Alexia in 
Camminghaburen. De dagen dat ik aanwezig ben zijn maandag, 
dinsdag en woensdag. Samen met Talitha sta ik voor groep 1/2C. Deze 
school is voor mij al een beetje bekend. Dit komt doordat ik hier 
tijdens de studie stage heb gelopen. 

Mijn vrije tijd breng ik graag door met vrienden en familie. Ook houd 
ik van winkelen, muziek luisteren en terrasjes pakken. Ik kijk erg uit 
naar het werken binnen deze school. Tot ziens!  
 
Met vriendelijke groet, 
Ilse Brandsma 
 
 

Hallo allemaal! Mijn naam is Dione, 22 jaar en dit jaar ben ik LIO-
stagiair in Groep 1-2A. Ik ben geboren en getogen in 
Leeuwarden en na een uitstapje in Groningen woon ik sinds kort 
weer in Leeuwarden. Ik zit in het laatste jaar van de 
Academische PABO, hierbij combineer ik de PABO met 
pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Dit jaar hoop ik mijn studie af te ronden, zodat ik in 
2023 zelfstandig voor de klas mag staan. Ik ben op maandag, 
dinsdag en woensdag in de groep en op donderdag zal ik gaan 
werken aan mijn onderzoek, dus ook dan ben ik regelmatig te 
vinden in de school. Naast mijn studie sport ik graag, het liefst 
op het handbalveld of in de sportschool. Ik hoop een mooie en 
leerzame tijd te hebben op IKC Alexia. Mocht u nog een vraag 

hebben, schiet mij dan vooral aan. Hopelijk tot snel!  
 
Met vriendelijke groet, Dione Vogelzang. 
 
Corona 
Inmiddels zijn de eerste Corona besmettingen binnen onze IKC muren geconstateerd. De kinderen 
van de groepen 6 t/m 8 hebben zelftesten mee gekregen. Als uw kind Corona gerelateerde klachten 
heeft, is het goed om een zelftest te doen. Kinderen van de groepen 1 t/m 5 mogen zelftesten mee 
als dat nodig is. De leerkracht informeert de ouders in geval van een corona besmetting in de groep. 



Activiteiten 
De omgekeerde 10-minutengesprekken zijn in alle groepen gehouden. Het was fijn om de ouders in 

school te ontmoeten en dat de leerkrachten en ouders kennis hebben gemaakt. Mooi om het 

schooljaar zo te starten. Dat de kinderen bij het gesprek aanwezig konden zijn hebben we ervaren als 

meerwaarde. 

Wat hebben de kinderen, leerkrachten en begeleiders genoten van het schoolkamp in Appelscha! 

Wat een plezier in het klimpark, bij het kanovaren, en op de kampeerboerderij. Het was prachtig 

weer en iedereen kwam weer moe maar voldaan bij school.  

 

De kooklessen in de Smikkelpot zijn weer gestart. Jelmer van der Zee, onze 

nieuwe kok maakt heerlijke gerechten met de kinderen. Op donderdagen 

is hij met een groep in de kookstudio aan het koken. Veel kinderen kennen 

Jelmer, want hij is ook meester op de BSO. 

 

10 medewerkers van ons IKC hebben de herhaling van BHV 

(Bedrijfshulpverlening) gevolgd. Er is veel aandacht besteed aan de fysieke 

veiligheid in ons IKC. 

 

De groepen 3 t/m 8 hebben 4 weken lang basketbal les gehad van Ivannoe 

Avila, de vader van Nathan (groep 8B) en Neriah (groep 4A). Ze hebben veel vaardigheden geleerd! 

 

Op woensdag 5 oktober hebben de leerkrachten een studiedag. Alle kinderen 

zijn deze dag vrij! 

 

De Kinderboekenweek start op 6 oktober. Achter de schermen zijn de 

voorbereidingen in volle gang. Het belang van lezen en het plezier in lezen zal 

veel aandacht krijgen. Via de ‘socials’ houden we u graag op de hoogte.  

 

 

 

De actie ‘Wandelen voor water’ is al twee keer uitgesteld. Maar… op vrijdag 14 oktober is het zover. 

De kinderen van de groepen 3 t/m 8 lopen een route door de wijk met een rugtas met water. Vooraf 

kunnen kinderen sponsors vragen voor deze wandeling. De sponsoring gaat via een QR-code. Als u de 

code scant, verschijnt: IKC Alexia Leeuwarden Trynke Bosgraaf. Trynke is leerkracht in groep 1 en 2 

en is een van de organisatoren van dit evenement. Er kan geen contant geld worden gegeven. Als u 

op onderstaande link klikt komt u automatisch op de site. U kunt ook langs die weg doneren en 

bijhouden hoeveel we al opgehaald hebben.  

https://scholen.wandelenvoorwater.nl/actie/trynke-bosgraaf 

 

 

Met hartelijke groet, 

Johan Spoelstra en Linda Verhaag 

 

 

Nieuws van buiten de school: 

1. De nieuwe leesconsulent stelt zich voor 

2. SJORS Sportief & SJORS Creatief 

3. Woudagemaal in herfstvakantie onder stoom! 

4. Jeugdvoetbaldagen van Leovardia 

https://scholen.wandelenvoorwater.nl/actie/trynke-bosgraaf


1. De nieuwe leesconsulent stelt zich voor 

 

 
  



 

2. SJORS Sportief & SJORS Creatief 

 
De boekjes van Sjors sportief en creatief zijn meegegaan naar huis.  

 

 



 

 

 

3. Woudagemaal in herfstvakantie onder stoom! 

IJs en weder dienende brengt Wetterskip Fryslân het Ir. D.F. Woudagemaal in de 

herfstvakantie op 18, 19 en 20 oktober 2022 onder stoom om het bedienende personeel 

op te leiden. Belangstellenden zijn deze draaidagen welkom in het grootste stoomgemaal 

ter wereld dat nog in functie is. Oog in oog met de beschermende kracht tegen water.  

Het waterschap brengt het Ir. D.F. Woudagemaal jaarlijks twee keer onder stoom om de machinisten 
en stokers in de praktijk op te leiden. Zo kan de 
bedrijfsvoering van het stoomgemaal worden 
gegarandeerd.  
 
Ticket online reserveren 
Voor een bezoek wordt aangeraden vooraf 

tickets te bestellen via 

https://tickets.woudagemaal.nl/draaidagennajaar2022 om teleurstelling aan de deur te voorkomen. 

Per tijdvak kunnen maximaal 25 belangstellenden het gemaal en het bezoekerscentrum bezoeken. 

Droge voeten 
Het stoomgemaal uit 1920 is eigendom van Wetterskip Fryslân. Tot op de dag van vandaag heeft het 
gemaal een belangrijke functie in het waterbeheer. Bij extreem hoogwater zorgt het nog steeds voor 
droge voeten in Fryslân.  
 
Waterbeheer en klimaatverandering 
Het Friese waterbeheer en de gevolgen van de klimaatverandering staan centraal in de expositie in 
het bezoekerscentrum. Bezoekers maken op een interactieve manier kennis met dilemma’s en 
vraagstukken waar niet alleen het waterschap, maar ook de maatschappij voor aan de lat staat. 
Daarnaast kunnen ze ontdekken welke duurzame en klimaatbestendige keuzes ze zelf kunnen 
maken.  

 

4. Jeugdvoetbaldagen van Leovardia 
Speciaal voor kinderen uit de regio die als een profvoetballer 

willen trainen is dit de kans!    

De jeugdvoetbaldag zal plaatsvinden tijdens de herfstvakantie op 

donderdag 20 oktober 2022, op het complex van sc Leovardia in 

Leeuwarden, van 10.00 uur tot 16.15 uur.   

Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan 

deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen is welkom! Je hoeft 

geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich aanmelden!   

De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door professionele trainers. Men krijgt alle 

basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. De kinderen worden begeleid door 

https://tickets.woudagemaal.nl/draaidagennajaar2022


een team van enthousiaste trainers. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte scholing zal de 

balvaardigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen verder toenemen.    

Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid en deze zal de jeugd verwerven nadat ze 

de bewegingen met de bal technisch goed beheersen.  

INSCHRIJVEN:  

Men kan zich inschrijven voor deze jeugdvoetbaldagen door te gaan naar 

https://www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen  

Iedereen mag zich aanmelden, men hoeft dus geen lid van een bepaalde vereniging te zijn. 

Verzoeken om samen met vrienden of vriendinnen in dezelfde groep zijn mogelijk.  

 

  

https://www.jeugdvoetbaldagen.com/komende-jeugdvoetbaldagen

