
 

 

 
 

 

 

Scharnegoutum 13 september 2018, 

 

 

Beste ouders, 

 

Hierbij een tussentijdse Nieuwsbrief aan het begin van dit nieuwe schooljaar. 

Deze keer aan u allemaal toegestuurd via de mail, in verband met de problemen met de website. 

 

In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe collega’s zich aan u voor. 

Ook staan onderaan deze nieuwsbrief een aantal belangrijke data en de mailadressen van de leerkrachten. 

Ik hoop dat binnenkort alle recente informatie weer (opnieuw) op de website staat en wij er ook weer nieuws 

op kunnen zetten. 

 

 

Even voorstellen 

Hoi! Ik ben Fenna Zeinstra, 31 jaar, moeder van Liv (bijna 2) en samenwonend met Rutger in Sneek. 

Intussen werk ik al bijna 10 jaar in het onderwijs als leerkracht.  

Dit jaar ga ik dus ook als intern begeleider aan de slag.  

Een nieuwe uitdaging waar ik ontzettend veel zin in heb!  

Als leerkracht, maar uiteraard ook als intern begeleider, probeer ik het verschil te maken.  

Kinderen tot ontwikkeling laten komen, er uit halen wat er in zit, dat is waar ik naar streef.  

En misschien nog wel belangrijker: ieder kind mag er zijn, op zijn of haar eigen manier.   

Naast het moederschap en werken mag ik graag sporten.  

Jarenlang was ik zeer actief op zowel het kaats- als volleybalveld.  

Na de komst van Liv doe ik het een stuk rustiger aan, maar volleyballen doe ik nog steeds.   

 
 

Hallo! 

Ik ben Lisanne Pieksma en ik ben 21 jaar oud.  

Nu woon ik nog in Nijland bij mijn ouders, over een aantal maanden ga ik 

samenwonen in Workum met mijn vriend Theunis. 

Ik ben door mijn oud- mentor getipt over de vacature van deze school en 

was erg blij met deze kans.  

Ik ben op 3 september begonnen en vind het werk heel erg leuk afwisselend.  

We hebben een erg leuk en gezellig team, waarin ik mij erg welkom voel.  
Ik ondersteun in de groepen 1/2  en 2/3. 

Ik ben de hele week aanwezig en we zullen elkaar dan ook vast 

regelmatig zien. 

 

Groetjes Lisanne Pieksma 

 

  

 



   

  Hallo allemaal, 

 

Graag wil ik mij even voorstellen. Mijn naam is Arno Attema, ik ben 28 jaar en ik kom uit Sneek. Na de 

vakantie ben ik gestart als groepsleerkracht van groep 8. Gedurende de schoolweken zal ik hier 5 dagen in 

de week te vinden zijn voor de groep. Ik kijk een erg leuke tijd tegemoet hier in Scharnegoutum en ben blij 

dat ik hier mag wezen. Groep acht is een belangrijk jaar waarin ik de kinderen zoveel en zo goed mogelijk 

zal voorbereiden op hun switch naar het voortgezet onderwijs.  

Zelfredzaamheid, samenwerken en het nemen van verantwoordelijkheden zijn hierbij erg belangrijk. 

Doordat wij nu met zijn allen bezig zijn met de gouden weken werken wij met zijn allen aan het 

groepswezen en leer ik automatisch de kinderen beter kennen. Ik ben blij dat ik onderdeel mag wezen van 

dit laatste belangrijke jaar. Ik heb er zin in! 
 
Groeten, 
Arno 

 

 

*De mailadressen van de teamleden zijn: 

 

 jantinereijenga@palludara.nl 

 tanjameijer@palludara.nl 

 lisannepieksma@palludara.nl 

 nieseklazienavanderweij@palludara.nl 

 anjauhe@palludara.nl 

 annybrouwer@palludara.nl 

 susannazuidema@palludara.nl 

 elswagenaar@palludara.nl 

 irisdeboer@palludara.nl 

 nicoaltena@palludara.nl 

 arnoattema@palludara.nl 

 dukkehofman@palludara.nl 

 

*Belangrijke data: 

  

 18,19 en 20 september: Kennismakingsgesprekken 

 

*Informatie avonden: 

  25 september: groep 1/2, groep 2/3, groep 6 en groep 8 

  26 september: groep 5/7 

    1 oktober    : groep 4 

   De inloop is deze avonden vanaf 19.15 uur en om 19.30 uur start het officiële deel. 

   De eindtijd zal tussen 20.30 uur en 21.00 uur liggen. 

   Voor alle informatie avonden geldt, dat wij graag willen dat u zich uiterlijk maandag a.s. via de mail  

   opgeeft bij de leerkrachten. 

   Bij te weinig aanmeldingen, gaat de informatie avond in de betreffende groep niet door. 

   Mocht dit het geval zijn, dan hoort u dat volgende week dinsdag van de leerkracht(en) 

 

  *26 september: De schoolfotograaf komt op school 

    

  *1 oktober komt de Oktober Nieuwsbrief op de website 

 

    Met vriendelijke groet, 

 

    Dukke Hofman 
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