
       

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief november 2022             nummer 4 

Activiteiten 
Al heel veel groepen zijn naar een voorstelling geweest, waar ze een optreden of concert hebben 

meegemaakt.  

De groep 4 t/m 7 hebben zes dramalessen, onder gymnastiektijd van Gijs Boumans. 

De ouders van deze kinderen worden tijdens de laatste les (woensdag 14 of vrijdag 16 december) 

uitgenodigd om de presentaties bij te wonen van de groep. Hierover is al een mail met uitnodiging 

gestuurd. 

In de Smikkelpot ruikt het heerlijk! Alle groepen hebben pepernoten gebakken onder leiding van 

Monique en ouders van de betreffende groepen.  

Inmiddels hebben de kinderen van groep 5 en 6 twee lessen schaatsen gehad. Het gaat al heel goed!  

 

 

Op maandag 5 december komt Sinterklaas op IKC Alexia. Het belooft een mooi kinderfeest te 

worden! Daarna zal ons IKC omgetoverd worden in kerstsfeer met behulp van de ouders van de 

Ouderraad. 

 

Even voorstellen 
De MR (Medezeggenschapsraad) bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Celesta Laverman 

heeft al zitting in de MR. Er zijn twee nieuwe ouders bijgekomen. In deze nieuwsbrief stellen zij zich 

alle drie voor. 

 
Hallo allemaal, 
Sinds april 2021 neem ik deel aan de medezeggenschapsraad binnen IKC Alexia. De hoogste tijd om 
mij nog even voor te stellen! Mijn naam is Celesta Laversma en moeder van 2 kinderen, Noud en Fay. 
Mijn zoon zit in groep 2c en Fay gaat nog niet naar school omdat ze 2 jaar is. Ik ben werkzaam als 
Happiness Advisor en in deze functie houd ik mij vooral bezig met de gezondheid en tevredenheid 
binnen organisaties. Binnen de MR vind ik het goed om als ouder mee te denken in het schoolbeleid. 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, schiet mij dan vooral even aan! 
 
Met vriendelijke groeten, Celesta Laversma 



 

Ik ben Jelte Rienstra en inmiddels 38 jaar. 

Toen ik mijn dochter Dylana (groep 5) vroeg 

wat of wie ik ben kreeg ik als antwoord: 

'overdag help je mensen met de computer en 

doe je programeer-dingessen en 's avonds en 

ben je mijn papa'. Dit klopt helemaal. Ik werk 

als hoofd IT bij een bedrijf waar je je eigen 

foto's op allerlei materialen kan laten maken. 

Daarnaast, maar voor mij het 

allerbelangrijkste, ben ik papa van Dylana en 

Jadey (bijna groep 1). Ook ben ik inmiddels 

bijna 10 jaar getrouwd met Samantha en we 

wonen vlak bij de IKC Alexia. De school past 

goed bij ons en we zijn erg blij met de manier 

van werken. Het lijkt me een uitdaging om als voorzitter van de MR te kijken waar de school nog 

beter in kan worden en welke prachtige dingen er op het programma komen te staan. 

Met vriendelijke groet, 

Jelte Rienstra 

 

Hallo, ik ben Gert Pennings, 37 jaar oud. Sinds juli 2022 zit ik als algemeen lid in de MR. Ik ben 

getrouwd met Marjolein en we hebben 5 kinderen: Deborah (groep 6b), Eva (groep 4), Hannah 

(groep 1/2b), Ruben (groep 1/2b) 

en Daniël (1 jaar).  

In het dagelijks leven sta ik voor de 

klas in het praktijkonderwijs. Ik geef 

de lessen motorvoertuigen, metaal 

en logistiek. De MR spreekt mij aan, 

omdat je mee kunt denken over het 

reilen en zeilen binnen de school. 

Op maandag en woensdagmiddag 

haal ik de kinderen op, dus als je 

vragen hebt mag je mij altijd even 

aanspreken. Ik ben te vinden op het 

kleuterplein.  

Met vriendelijke groeten,  

Gert Pennings 

 

Leerlingenraad 
De leerlingenraad is voor de eerste keer bij elkaar gekomen om over diverse onderwerpen te praten. 

De leerlingen die hier deel van uit maken zijn gekozen door de kinderen van hun groep. De 

leerlingenraad bestaat uit Dastan Ghoochannejhad en Tobias Tuintjer uit groep 5,  

Amy de Jonge uit groep 6A,  

Deborah Pennings uit groep 6B,  

Brendt Hoeksma uit groep 7A,  

Mike Oldersma uit groep 7B, 

Eva Bos uit groep 8A 

Nathan Avila Hiemstra uit groep 8B. 



 

De eerste vergadering hebben we allerlei onderwerpen besproken, die uit de groepen ingebracht 

zijn.   

1. Schoolplein: De kinderen hebben veel wensen rondom het schoolplein. Eén wens brengen 

we in vervulling en dat is de wens om ballen voor in de pauze te krijgen.  

2. Gymtijden: De kinderen zouden graag twee keer een uur willen gymmen.  

Antwoord: Als de berichtgeving klopt, dan gaan we volgend schooljaar twee keer een uur 

gymmen.  

3. Activiteiten/ uitjes/ schoolreisjes: Er is behoefte bij de kinderen aan meer.  

Antwoord: Er zijn al veel activiteiten en uitjes rondom kunst en cultuur. Voor schoolreisjes 

moeten de ouders zelf betalen en dat is niet haalbaar om dat vaker te doen. 

4. Buitenspeeltijd: Er is bij sommige kinderen behoefte aan meer speeltijd buiten.  

Antwoord: Een van de kinderen merkt op dat de schooldag dan langer duurt, omdat de 

lestijd wel gemaakt moet worden. 

5. Meer kookmomenten: De kinderen zouden het erg leuk vinden om meer in de kookstudio les 

te krijgen. Antwoord: Juf Linda vertelt dat er dit schooljaar smaaklessen georganiseerd 

worden. 

6. Meer buitenlessen en meer bewegen: Wat een fijne activiteit gevonden werd, was buiten 

foto’s maken voor een speurtocht. Ook zouden de kinderen wel eens buiten les willen 

hebben.  

Antwoord: Bij het Tiny Forest is een ‘buitenlokaal’. Het is mogelijk om daar met een groep 

naar toe te gaan. 

7. Bibliotheek: Meer leuke boeken in de schoolbibliotheek (sneller en nieuw aanbod). De 

kinderen hebben in hun ogen nu te weinig keuze. 

Antwoord: Met de bieb zijn we in overleg om meer leesboeken te krijgen voor onze 

schoolbieb. 

 

 

Leeuwarden Oost 
Leeuwarden Oost is een stedelijk vernieuwingsprogramma voor verschillende wijken, waaronder 

Camminghaburen. De ambitie van het programma is dat de bewoners van Leeuwarden Oost een 

goede kwaliteit van leven ervaren en perspectief hebben op leren, werk, wonen en gezondheid. Om 

een gezonde beweeg- en voedselomgeving te creëren worden de wensen en behoeften gepeild van 

de ouders en kinderen. BV Sport, GGD Fryslân en JOGG Leeuwarden werken samen met anderen 

partners om in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken voor de inwoners van Leeuwarden 

Oost. De leerlingenraad is op donderdag 1 december onder schooltijd gepolst. Er wordt een groep 

van ouders samengesteld. Wie van de ouders wil hierin meedenken? Zie de mail van 25 november. 

De sessie met de ouders zal plaatsvinden op woensdag 14 december, van 13:00 tot 15:00.  

U kunt zich aanmelden bij Ivana Hoogeboom van bv Sport door een mail te sturen naar 

i.hoogeboom@bvsport.nl  
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Feestdagen en voeding  

Het is alweer de tijd van de feestdagen, 

dit gaat natuurlijk gepaard met een aantal vragen.  

Verantwoorde voeding, hoe moet dat in deze tijd, 

op IKC Alexia maken wij dan een uitzondering, dat is een feit. 

 

Met de klas pepernoten bakken in de kookstudio of een andere lekkernij,  

maar in de pauzes kiezen wij dan toch voor een stuk brood, banaan of misschien wel een 

aardbei.  

 

 

Ouderbrief van Kind op maandag 
Beste ouders/verzorgers, 

 

Dromen bestaan niet alleen in de nacht. Als mensen hopen op wat komen gaat, als ze vertellen wat 

er kan veranderen, dan delen ze hun dromen met elkaar. Lang geleden deed de profeet Jesaja dat 

ook. Hij vertelde aan de mensen in zijn land dat er een nieuwe 

koning zou komen, die vrede en geluk zou brengen. De hele wereld 

zou erdoor veranderen, zei Jesaja; zelfs de dieren zouden in vrede 

samenleven. Op weg naar kerst lezen we opnieuw over het visioen 

van Jesaja. Met dat visioen in gedachten lezen we over de priester 

Zacharias, die bezoek krijgt van een engel. En we horen over Maria, 

de jonge vrouw uit Nazareth die van een engel te horen krijgt dat 

zij de moeder van Jezus wordt. Jezus zal de koning zijn die vrede 

brengt – zo wordt het visioen van Jesaja waar. 

 

‘Droom met me mee’ is het thema van deze adventstijd. De 

kinderen maken kennis met Bijbelse dromen van vrede en geluk, 

en delen ook hun eigen dromen met elkaar. Door mee te dromen 

van een eerlijke, rechtvaardige wereld kunnen we samen de 

wereld mooier maken. Zo wordt kerst een feest voor iedereen! 

 

Op vrijdag 23 december gaan we om 12.00 uur uit. 

Dan begint de kerstvakantie! 

 

Ouderavond op 17 januari 2023 
Dit schooljaar gaan we over op een ander leerling volgsysteem. Van Cito gaan we over op IEP. Deze 

afkorting staat voor Inzicht in Eigen Proces. IEP toetst op een andere wijze en we vinden het zeer 

belangrijk om u hierover over te informeren. Roelien Edens van IEP komt op 17 januari 2023 op ons 

IKC. Noteer deze avond alvast in uw agenda! Een uitnodiging volgt nog. 

 

 

Met hartelijke groet, 

Johan Spoelstra en Linda Verhaag 


