
 

 
 
 
NUMMER 4, 4 november 2022 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Wat een mooie, nazomerse periode hebben we achter de rug met nog uitzonderlijke 
hoge temperaturen. Op sommige dagen was het echt genieten en konden deuren en 
ramen nog wijd open. Echter deze week zien we het weer veranderen en ook de 
temperaturen. Dit betekent dat de deuren en ramen weer gesloten moeten blijven 
om de temperatuur in de school behaaglijk te houden. Maar hoe zit dat dan met de 
frisse lucht in de school.  
Vorige week is er iemand van ‘Ruimte OK’ langs geweest en die heeft de school 
bekeken en bevraagd op hoe het frisse luchtsysteem in onze school werkt en wordt 
ervaren.  
Het systeem wat tijdens de verbouwing van de school is aangelegd voldoet aan de nieuwe  
frisse luchtnorm klasse B. Dit betekent dat bij een te hoog CO2 gehalte de lucht 
automatisch versneld wordt ververst en dit is zichtbaar middels een CO2 kastje dat in elke 
ruimte hangt. Dit is ook hoorbaar, zowel binnen als buiten. Het systeem werkt goed. 
Ramen en deuren moeten zoveel mogelijk gesloten blijven om het systeem niet te ontregelen en dit laatste 
druist enigszins in tegen ons gevoel dat er altijd een raam open moet staan.  
 
Daarnaast is ook gekeken naar de temperatuur. Dit is een aandachtspunt. We herinneren ons allemaal de 
eerste winters waarin de school niet warm te krijgen was en de afgelopen zomers was het erg warm, met 
name in de lokalen boven en op de zuidkant. Inmiddels is het systeem aangepast en kan de temperatuur in 
de winter in de lokalen enigszins worden beïnvloed door infraroodpanelen aan of uit te zetten. De 
temperaturen in de zomer zijn bijna niet te beïnvloeden omdat het systeem niet is voorzien van airco. 
Zonneschermen en open ramen en deuren kunnen dan helpen. 
 
“Ruimte OK’ heeft een rapport gemaakt met bevindingen en aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn met 
name gericht op het juiste gebruik van het systeem van onze school. 
Mocht u belangstelling hebben voor dit rapport dan kunt u een samenvatting opvragen bij de directie. 
 

Vervanging Juf Lidewij Hoff (groep 1) 
In de vorige infobrief heb ik melding gedaan van de afwezigheid van juf Lidewij i.v.m. ziekte. Omdat het 
herstel langere tijd gaat duren begint volgende week donderdag 10 november juf Wendy de Jong als 
invalster voor juf Lidewij in groep 1. We zijn erg blij dat het gelukt is om een invalster in te zetten voor 
langere tijd. In de afgelopen maanden heeft juf Janke ingevallen en daar zijn we haar ontzettend dankbaar 
voor want op deze manier was de continuïteit gewaarborgd. 
  



  
 

Schoenen uit, ‘sloffen’ aan  
Tijdens één van de eerste bijeenkomsten van 
de leerlingenraad hebben we gesproken over 
hygiëne en schoonmaak op onze school. De 
vraag die gesteld werd was of we er ook voor 
kunnen zorgen dat het voor de schoonmakers 
minder werk is om de vloeren schoon te 
maken waardoor ze meer tijd kunnen 
besteden aan andere zaken die 
schoongemaakt moeten worden zoals de 
toiletruimtes, meubilair en vensterbanken. De 
oplossing die werd geopperd is het uitdoen van schoenen die veel vuil van buiten de klas in brengen. Dit idee 
wordt al op meerdere scholen toegepast en helpt om de vloeren beter schoon te houden. 

Vanaf volgende week maandag gaan we een experiment aan met de leerlingen van groep 6/7 en 8. Zij 
doen voordat ze de trap opgaan hun schoenen uit en trekken sloffen of ander ‘binnenschoenen’ aan. Bij de 
trap staat een bank waar ze de schoenen op of onder kunnen zetten.  
We gaan onderzoeken of dit ook werkelijk helpt om het boven schoon te houden en of er praktische nadelen 
zijn.  
Daarom een oproep aan de leerlingen van groep 6/7 en 8 om op maandag sloffen, slippers of 
‘binnenschoenen’ mee te nemen die op school kunnen blijven. 
Mocht het experiment slagen dan gaan we ook voor de andere kinderen bekijken hoe we dit zo goed en 
praktisch mogelijk kunnen organiseren. 
Wordt vervolgd dus. 
 
 

Ouderavond identiteit maandag 7 november 
Komende maandag 7 november is er zoals eerder 
aangekondigd een ouderavond met als thema: 
Identiteit op SamenWerkingSchool De Leister Igge.  

De avond begint om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.15 uur. Het programma is om 21.00 uur 
afgelopen.  
Na een korte inleiding van Myrthe Kelder van ‘VONKT’ gaan we samen onder haar leiding  nadenken en 
bespreken hoe wij op dit moment de identiteit en het burgerschap op De Leister Igge ervaren en hoe we 
onze eigen levensbeschouwing hierin  terugvinden.  
Daarnaast gaan we ook heel praktisch aan de slag en hopen we als school suggesties en ideeën te krijgen om 
het thema identiteit en burgerschap nog beter en zichtbaarder neer te zetten. 
Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. 
We hopen veel ouders te mogen ontvangen.  

 
 

Schoolcontactpersoon Carins:  
ik help jou en je kind op weg als het zelf even niet lukt. 

Ik ben Anita Oosterling en ben aan jullie school verbonden vanuit Carins. Heb je 
een vraag over de opvoeding, opgroeien of gezondheid van je kind? Vind je 
opvoeden best lastig en wil je hierover praten? Zijn er moeilijkheden thuis of op 
school of zit je kind niet lekker in z'n vel? Misschien merk je dat je kind wordt 
gepest, niet luistert, druk, agressief of verdrietig is of dat de schoolresultaten 
achterblijven. Soms weet je niet precies wat er aan de hand is, maar maak je je 
wel zorgen. 



 
Ik ben er om samen met jou of jullie een passend antwoord te vinden door te luisteren en mee te denken. 
Dit doe ik door tips, advies of kortdurende hulp te geven of door te zorgen dat er passende hulp komt. Dit 
kan naast de opvoeding ook op gebied van financiën, werk, wonen of huishouden zijn.   
Ik kan eenvoudig overleggen met mijn collega's bij Carins, bijvoorbeeld met onze pedagogen. Ik help jou en 
je kind graag op weg als het zelf even niet lukt. 
  
Je kunt me van tijd tot tijd tegenkomen op school. Loop gerust binnen. Mailen kan natuurlijk ook. Mijn 
advies is altijd vrijblijvend, er zijn geen kosten aan verbonden. Meer informatie over Carins vind je op onze 

website. 
 
Contactpersoon Carins 
Anita Oosterling 
E-mail: anita.oosterling@carins.nl 
Website: www.carins.nl 
 
 
 

 
 
 

 
 
Trefwoord 
DOELGERICHT (week 45 en 46) 
Over het nastreven van doelen en de vraag of het doel alle middelen heiligt. Over de zinvolheid van 
doelgericht werken en de waarde van doelloos lanterfanten. 
De bijbelverhalen gaan over Isaak en Jakob. 
 
 
 

AGENDA 
Uiterlijk 11 november   Zakjes met tulpenbollen worden geleverd om te bezorgen 
Maandag 7 november  Ouderavond 
Woensdag 23 november Studiedag Trijewiisscholen, kinderen VRIJ 
 
 
 
 
Henk de Vries, 
directeur SWS De Leister Igge 
 
Bijlagen:  
-uitnodiging ouderavond identiteit 7 november 
-steungezinnen gezocht! 
-ouderavond Hoogbegaafdheid 
 
 
 

http://www.carins.nl/

