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We gaan los!  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en kinderen, 

Het is bijna zover. Na een lange tijd van plannen maken en voorbereiding gaan we op 19 augustus 

echt los op De Sprankeling, onderdeel van de prachtige Campus Damwâld.  

In dit verhuisboekje geven we u meer informatie over een aantal praktische zaken en de start in de 

eerste week. Daarnaast willen we u wijzen op de schoolgids, die elk gezin in het vorige schooljaar 

heeft ontvangen. Hierin leest u hoe wij vormgeven aan ons onderwijs en vanuit welke visie we dit 

doen. 

In verband met de nog geldende Coronamaatregelen staan in dit verhuisboekje aanpassingen op de 

schoolgids aangegeven.  

Team CBS De Sprankeling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Voorstellen team 

Hoe ziet het team van De Sprankeling eruit, wie zijn we en waardoor sprankelen wij?  

 

t.dag@pcbodantumadiel.nl 

Ik ben Trynke Dag en ik woon met mijn man in Feanwâlden. Onze zoon studeert in Delft.  

Ik werk al 46 jaar in het onderwijs en ben ooit begonnen als kleuterjuf. Al snel had ik door dat 

leidinggeven bij mij past. Ik ben enthousiast en betrokken bij kinderen en team. Mijn uitdaging is om 

talenten van kinderen en collega’s te zien en hen te stimuleren dat te doen wat bij hen past. Dat geeft 

energie en maakt gelukkig. Ik ben blij met en trots op ‘mijn prachtige’ team en op de nieuwe school. 

Mijn droom is uitgekomen: een school met een sporthal in een mooie, groene omgeving waar kinderen 

de kans krijgen om volop te bewegen en te leren! Bewegen en leren in balans zorgt voor evenwichtige 

mensen. Fijn dat wij daar een bijdrage aan mogen leveren. En fijn dat ik daar nog een paar maanden 

leiding aan mag geven! Ik ga per 1 december met pensioen en laat het dan in alle vertrouwen over 

aan mijn team en opvolger. 

 Ik sprankel als ik... 

...met kleuters een praatje maak en mij verwonder over hun prachtige ideeën en oplossingen.  

…Als het me lukt om kinderen, collega's en ouders te 'zien'. 

...zie dat mensen zichzelf durven zijn en de uitdaging aan durven gaan. 

….kan genieten van kunst en zelf creatief bezig kan zijn. 

….mooie boeken lees en samen ben met familie en vrienden. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

a.devries@pcbodantumadiel.nl 

Mijn naam is Anna de Jong- de Vries en ik ben 29 jaar. Ik woon met mijn man en onze twee zoontjes in 

Damwâld.  

Op De Sprankeling coördineer ik de interne begeleiding. Samen met de directeur bewaak ik de 

kwaliteit van het onderwijs en coördineer ik de leerlingenzorg. Ik richt mij voornamelijk op de 

leerkrachten, de externe contacten en de brede omgeving van de school. Ook oudercontacten horen 

hierbij, dus wees welkom (wanneer dit weer mag) in mijn kamer op de bovenverdieping!  

Ik sprankel als ik... 

…zie dat je jezelf durft te zijn en je het lef hebt om te doen wat je zelf leuk vindt. Ik sprankel als ik samen 

ben met mijn familie en vrienden. Drummen, skeeleren, kamperen, humor en kleine geluksmomentjes 

maken mij blij! 

 

 

b.sijens@pcbodantumadiel.nl 

Mijn naam is Berber Sijens en ik ben 36 jaar. Samen met mijn man Douwe en kinderen Timo (12) en 

Ninthe (8) en hond Benji woon ik in Feanwalden. Ik ben heb de afgelopen jaren met veel plezier op de 

Fontein (en ook een tijdje op de Bron) gewerkt als onderwijsassistent. Dit jaar mag ik dit ook op de 

Sprankeling gaan doen. Komend schooljaar ga ik weer werken met kinderen uit alle groepen. Ik geniet 

er ontzettend van om te zoeken naar de kracht en leertaal van elk kind. Elk kind laten sprankelen! Daar 

ligt mijn passie en uitdaging.  

Ik sprankel als ik... 

...Kinderen om me heen heb!  

...Zie dat een kind zijn/haar eigen kracht, talent of groei ontdekt. Dat een kind zelf mag zien hoe 

waardevol en belangrijk hij/zij is. Onderdeel zijn van dat proces laat mij ten volste sprankelen! 

...Met mijn gezin samen ben! Samen genieten van een spelletje, de natuur of lekker samen eten.  

...Een goed gesprek met iemand heb. 

...Bij de zee ben, daar word ik ontzettend blij en stil van tegelijk.  

….Als ik kook, zing, schrijf of wandel. 

...Als ik een mooi avontuur beleef! Elke dag heeft er wel één om ontdekt te worden. 



   
 

   
 

 

Mijn naam is Johnny Ludema, 49 jaar oud (bijna 50) en getrouwd met Esther. Samen hebben we drie 

kinderen, Thomas (14 jaar), Robin (11 jaar) en Daphne (9 jaar). Zelf ben ik geboren in Dokkum maar 

woon nu alweer 20 jaar in Damwoude. Ik ben bijna twee jaar conciërge bij PCBO Dantumadiel. Als 

conciërge heb ik verschillende taken en ondersteun ik de leraren met allerlei hand- en spandiensten en 

natuurlijk kan ik ook heel goed veters strikken. 

Ik sprankel als … 

Ik met mijn gezin op vakantie ben, in een bootje door Dokkum vaar of lekker in onze tuin een bakje 

koffie kan drinken in de zon. Op de Sprankeling wil ik de leerlingen graag laten stralen door ze te laten 

lachen op de gang of op het plein. 

 

Mijn naam is Helena Westerhof. Ik ben 49 jaar en woon in Surhuisterveen. Al meer dan 16 jaar werk ik 

met heel veel plezier als administratief medewerkster op de scholen van PCBO Dantumadiel.  Elke 

maandag ben ik op De Sprankeling te vinden, waar ik o.a. verantwoordelijk ben voor de 

leerlingenadministratie. 

 

Ik sprankel als ik … 

- op vakantie ga (het liefst naar een bergachtig gebied); en dan natuurlijk het allerliefst naar mijn 

favoriete vakantieland Noorwegen; 

- op pad ben met mijn camera om creatieve en mooie foto’s te maken; 

- met mijn vriend of mijn vriendinnen een dagje weg ga; 

- aan het werk ben tussen de kinderen en collega’s, mijn creativiteit daar kwijt kan en mijn werk op 

orde heb. 

 

 



   
 

   
 

 

a.elzinga@pcbodantumadiel.nl 

Mijn naam is Arry-Hieke Elzinga- van der Ploeg en ik ben 50 jaar. Ik ben getrouwd met Harrie en samen 

hebben wij twee zonen Thomas en Rutger.   We wonen in Opende (Groningen). 

Ik ben nu 28 jaar juf in Damwâld. Eerst werkzaam op de Bron en nu 5 jaar op de Fontein.          Wat is het 

fijn dat de scholen nu herenigd worden in één schoolgebouw “De Sprankeling”! Samen met juf Joukje 

mag ik weer genieten van de kleuters. Ik werk op maandag en dinsdag. 

Ik sprankel als ik...  

…...... gezond ben. 

.……. mezelf kan zijn. 

.……. een kind zichzelf is en ik het in zijn ontwikkeling zie groeien. 

.……. samen ben met mijn gezin en familie. 

.……. buiten ben en mag genieten van de natuur om me heen. 

…..... op vakantie ben. 

 

j.hamersma@pcbodantumadiel.nl 

Ik ben Joukje Hamersma en 53 lentes jong. Ik ben getrouwd met Jan en woon in Driezum. Wij hebben 4 

kinderen; Treeske (28), Marije (25), Anne Wytske (25) en Jan Roelof (21). Ook zijn wij de grutske pake en 

beppe van drie prachtige famkes!  

Sinds 2005 ben ik werkzaam op de Fontein nadat ik de opleiding Pabo-verkort had afgerond. Eerst heb 

ik lesgegeven in de bovenbouw, maar ik ben nu al jaren weer helemaal op mijn plek bij de kleuters! Ik 

geniet enorm van de spontaniteit en de belevingswereld van jonge kinderen. Ze zijn zo heerlijk puur en 

fantasierijk! Dat ik kinderen mag helpen leren groeien en hen zie stralen zijn mijn geluksmomentjes!     

Verder heb ik nog het Foech Frysk en ben dan ook grutsk op ús memmetaal!  

Ik sprankel als ik... 

Op onze kleinkinderen pas. Als wij als gezin samenzijn. Een wandeling in de natuur maak. Een 

kringloopgelukje bemachtig! Een mooi boek lees of voorlees. Teksten, gedichten of stukjes schrijf. Ik 

Bijbelse verhalen mag vertellen. Ik ”grapkes” met de kinderen uit mijn groep maak en zie dat ze zich 

vertrouwd op school voelen! 



   
 

   
 

 

t.vanderveen@pcbodantumadiel.nl 

Ik ben Tiny van der Veen en ik ben 59 jaar. Samen met mijn vriend Hendrik, waarmee ik een lat-relatie 

heb, woon ik in Feanwâlden. Tijdens speciale familiedagen hebben wij best wel een groot gezin: 3 

dochters en 2 zonen met hun partners en 6 kleinkinderen. En de 7de is op komst. 

Ik werk nu 26 jaar in het onderwijs, waarvan 18 jaar op de Bron. Groep 1-2 is mijn favoriete groep en 

komend schooljaar is juf Hilda op de vrijdag mijn naaste collega. 

Ik sprankel als ik... 

Zie dat alle kleuters in mijn klas “happy” zijn. Al mijn dierbaren op familiedagen gezellig om mij heen 

heb. Als ik 5 km kan hardlopen. Als ik in de duinen kampeer op Texel. Als ik op stap ben met mijn 

vriendinnen. Verder kan ik erg genieten van een goed boek, de natuur, muziek en vooral ook fijne 

collega’s, waar je mee kunt lachen! 

 

 

h.raap@pcbodantumadiel.nl 

Ik ben Hilda Raap-Hoekstra. Samen met mijn man Roelof en onze 3 kinderen; Afke (18), Jan Roelof (16) 

en Freerk Pieter (11) woon ik in Driezum. Velen van jullie zullen mij wel kennen. Zo’n 22 jaar geleden ben 

ik begonnen als juf in groep 2 op de Fontein. Na zo’n 18 mooie jaren op de Fontein ben ik naar “de 

Bron” verhuisd. Volgend jaar mag ik weer heerlijk bij de kleuters werken. Op maandag in de groep van 

juf Maureen en op vrijdag in de groep van juf Tiny. Ik heb veel zin om aan de slag te gaan in de 

schitterende nieuwe school! 

Ik sprankel als ik... 

Op dinsdagavond bij het korps speel. Meer dan 30 jaar mijn grote hobby. Als solo-alt speel ik de sterren 

van de hemel bij Excelsior in Driezum/ Wâlterswâld. 



   
 

   
 

 

m.lap@pcbodantumadiel.nl 

Hallo, Ik ben Mariët Lap. Ik ben 23 jaar oud en daarmee ook gelijk de jongste van het team van 'De 

Sprankeling’. Ik ben vaak verhuisd, maar uiteindelijk is Dokkum waar ik terecht ben gekomen. Een 

prachtige stad! Ik heb mijn eindstage op de Bron gedaan en daarna kreeg ik gelijk een baan 

aangeboden! Ik heb ook nog een jaartje van de Fontein mogen genieten, waar ik voor het eerst 

volledig zelfstandig een groep had. Het is mij heel goed bevallen en ik heb veel geleerd. Volgend 

schooljaar mag ik weer de hele week lesgeven aan één van de kleutergroepen. Ik kijk er ontzettend 

veel naar uit! 

Ik sprankel als ik... 

In het weekend samen met vrienden gezellig spelletjes aan het doen ben. 

In het voetbalstadion van mijn favoriete club sta en ze scoren! 

Zie dat de kinderen zich thuis voelen. Dat ze bij je komen met mooie verhalen en dat ze grapjes maken. 

Dat ze groeien in hun ontwikkeling, allemaal op hun eigen tempo en manier. Ik sprankel als ik zie dat de 

kinderen ook sprankelen... 

 

m.pranger@pcbodantumadiel.nl 

Mijn naam is juf Maureen Pranger en ik ben 29 jaar. Ik woon samen mijn mijn vriend Hidzer en ons 1 

jarige zoontje Ruben in Damwâld. 

 

Komend schooljaar mag ik samen met juf Hilda les gaan geven aan één van de kleutergroepen van de 

Sprankeling. Hier heb ik super veel zin in en ik kijk er enorm naar uit!  

 

Ik sprankel als ik: 

 hoor en zie dat de kinderen met veel plezier naar school gaan. Dat ze me vertrouwen en dat 

ze zichzelf durven zijn.  
 bij de kinderen ben. Ik straal als de kinderen stralen. Ik geniet ervan om juf te zijn. 
 elke keer weer nieuwe dingen en avonturen beleef samen met Hidzer en Ruben. 
 op het podium sta. Ik ben vorig jaar ‘Maestro fan Damwâld’ geworden, ik heb met de kinderen 

van groep 7/8 meegedaan aan ‘Lang leve de Muziekshow’ van NPO3 en heb de afgelopen 2 

jaar Sinterklaas mogen verwelkomen in de Krúswei. Ook als de kinderen mij vragen op mee te 

doen met de playbackshow, zeg ik geen nee en maken we er een gezellige dag van.  
 leuke en gezellige dingen doe met vrienden en familie. 

 



   
 

   
 

 

j.kingma@pcbodantumadiel.nl 

Ik ben Jolanda Kingma en ik ben 44 jaar oud. Samen met mijn man Marco en onze 2 kinderen Anouk 

(15) en Rienk (12 ) wonen we aan de rand van het mooie dorpje Ee.  Via de Lio-stage ben ik zo’n 22 

jaar geleden terechtgekomen op de Fontein. Heb daar altijd met heel veel plezier gewerkt,maar heb 

ook heel veel zin in deze nieuwe uitdaging. Op de Sprankeling ga ik samen met Tineke Sijens lesgeven 

in groep 3 en ga ik aan de slag als onderbouwcoördinator. Ik heb hier heel veel zin in!! 

Ik sprankel als ik... 

-samen met mijn gezin op vakantie ben of spelletjes speel in het weekend. 

-als ouder langs de kant sta bij een voetbal- of volleybalwedstrijd. 

-met vriendinnen op pad ben. 

- zie dat kinderen zich “thuis”voelen op school en dat ze zichzelf durven zijn. 

-voor de klas sta en een bijdrage mag leveren aan de ontwikkeling van de kinderen. 

 

t.sijens@pcbodantumadiel.nl 

Ik ben Tineke Sijens-Rottiné, bijna 61 jaar en getrouwd met Taeke. We hebben 4 volwassen kinderen die 

allemaal getrouwd zijn en we hebben 10 kleinkinderen. Ik woon in Damwoude dus ga ik altijd op de 

fiets naar school. Ik ben in 1993 begonnen als invaller op de Bron. Na enige tijd kreeg ik een vaste 

aanstelling voor twee dagen. Van oorsprong ben ik kleuterjuf maar heb ook ervaring op mogen doen 

in groep 3 en dat vind ik ook fantastisch. Na wee jaar een combi groep 2/3 gehad te hebben mag ik 

nu met juf Jolanda weer een enkele groep drie lesgeven. Ik heb er heel veel zin in. 

Ik sprankel als ik... 

Zie hoe de kinderen “groeien” als ze leren lezen. 

Als er een fijne sfeer in de klas is. 

Gezellig samen kan zijn met man, kinderen en kleinkinderen. 

Op visvakantie ga naar Denemarken. 



   
 

   
 

 

s.hoekstra@pcbodantumadiel.nl 

Mijn naam is Syta Hoekstra en ik ben 26 jaar. Samen met mijn vriend Falko woon ik aan de rand van het 

prachtige dorp Oudebildtzijl. De liefde heeft me in ‘het Bildt’ gebracht en ik voel me er inmiddels 

helemaal thuis! Vijf jaar geleden mocht ik mijn LIO-stage op de Bron bij Tiny in groep 1/2 doen. Na een 

aantal jaar op de Bron te hebben gewerkt, ben ik naar de Fontein ‘verhuisd.’ Inmiddels ben ik alweer 

vijf jaar werkzaam als juf in Damwâld. Komend schooljaar sta ik, samen met juf Amarins, voor groep 3/4 

op de Sprankeling. Naast lesgeven houd ik mij bezig met gedragstaken binnen de Sprankeling. Een 

prachtige uitdaging waar ik erg veel zin in heb! 

Ik sprankel als ik... 
 

… elk kind bewust mag maken van zijn/ haar talent! Dat elk kind zichzelf mag en durft te zijn. 

… sport! Ik kan genieten van een middagje racefietsen met een vriendin of een boksles op muziek. 

… teken. Mijn droom is om ooit nog eens tekeningen voor een prentenboek te mogen maken… 

… reis met mijn vriend! Er staan nog veel mooie landen op ons wensenlijstje. 

 

a.hilverda@pcbodantumadiel.nl 

Hoi, ik ben Amarins Hilverda en 28 jaar oud. Samen met mijn vriend Eric woon ik in Leeuwarden. Zeven 

jaar geleden ben ik begonnen als buurtsportcoach bij de gemeente Dantumadiel en later ook 

Noardeast-Fryslân. In deze periode heb ik onder andere op heel veel basisscholen gymles mogen 

geven, waaronder de Bron en de Fontein. Nu wordt het tijd voor een nieuwe uitdaging! Dit jaar mag ik 

aan de slag als vakleerkracht bewegingsonderwijs op de Sprankeling (in een geweldig mooie nieuwe 

sporthal!) en start ik met het zij-instroom traject van de Pabo. Samen met juf Syta mag ik gaan lesgeven 

aan groep 3/4. Ik kijk er enorm naar uit!   
 

Ik sprankel als ik... 
- leerlingen door middel van het lesgeven ‘iets’ mee kan geven voor later 

- leerlingen plezier zie maken 

- op reis ben en lekker cultuur kan snuiven 

- (glutenvrije) monchou taart eet   

- in de auto keihard kan meezingen met ‘het foute uur’ 

 



   
 

   
 

 

c.degraaf@pcbodantumadiel.nl 

Ik ben Corina de Graaf – van der Til. Ik ben 38 jaar oud en samen met mijn man Ruurd en ús famkes 

Anne-Renske (4) en Marit (1,5) woon ik in het prachtige Dokkum. Als Drents-Groningse import Friezin 

kwam ik in 2013 voor de liefde naar Fryslân en in 2017 naar de Bron, ik ben komend jaar 12,5 jaar 

werkzaam in het onderwijs.  

 Ik sprankel als ik... 

 met vrienden een gezellig avondje 30 seconds speel, liefst win ik natuurlijk :)  

 Spontane krûpkes krijg van ús famkes 

 Als ik met familie en vrienden met heerlijk eten en drinken samen aan een grote tafel zit en kan 

genieten van iedereen om mij heen 

 én als ik zie dat het ‘kwartje valt' bij leerlingen, geweldig! 

 

j.kooistra@pcbodantumadiel.nl 

Hallo! Mijn naam is Jitty Kooistra-Bandstra en ik ben 42 jaar. Ik ben getrouwd met Wesley kooistra en 

samen hebben we 4 kinderen. Met onze kinderen Yse(11), onze tweeling Janne(8) en Eewe(8)en tot slot 

onze Fere(6) wonen we op een fijne plek in Dokkum. 

Ik sta nu zo’n 20 jaar voor de klas, waarvan ik een aantal jaren op de Bron heb gewerkt en de laatste 14 

jaar op de Fontein. 

Op de sprankeling ga ik lesgeven in groep 4, samen met juf Corina. Het lijkt me een hele mooie 

uitdaging om er samen met ouders, kinderen en team een fijne plek van te maken. Ik heb er zin in! 

Ik sprankel... 

-als ik zonnestralen op mijn gezicht voel en heerlijk in de tuin zit met een goed boek. 

-van een fijne sfeer in de groep en als kinderen zich vertrouwd voelen. 

-als ik samen ben met gezin, familie en vrienden. 

-als kinderen zich ontwikkelen, op leergebied of persoonlijk vlak. 

-van kleine dingen... 

 



   
 

   
 

 

s.dijkstra@pcbodantumadiel.nl 

Mijn naam is Sjoukje Dijkstra, ik ben 56 jaar en al 36 jaar werkzaam als leerkracht, waarvan 34 jaar bij de 

kleuters en de afgelopen twee jaar in groep 5. Deze “overstap” bevalt prima, al mis ik de kleuters soms 

nog wel. Ik woon nog in Damwâld, maar laat met mijn partner Jitse, een huis bouwen in Broeksterwâld, 

dus volgend jaar hoop ik vanuit de Broek naar de Sprankeling te fietsen. Ik ben moeder van vier 

kinderen: Sanne(26), Pieter(25), Arjan(20) en Andries(18) en stiefmoeder van Brant en Jildou en 

daarnaast al “bonusbeppe” van Maia en Elianne. 

Ik sprankel als... 

* ik kinderen mag laten groeien! 

* ik zeer betrokken en enthousiaste kinderen zie! 

* ik wandel met onze stabij Fieke, een fietstochtje maak met Jitse, schaats, ’t liefst op natuurijs en zwem 

in de zee!  

* ik zie hoe mijn kinderen en stief(klein)kinderen zich ontwikkelen! 

* ik samen met Jitse in onze camper op reis ben, ’t liefst naar zonnige oorden! 

 

j.sipma@pcbodantumadiel.nl 

Mijn naam is Jeannet Sipma en ik ben getrouwd met Klaas. Samen hebben we 2 kinderen: Willianke en 

Jannard. We wonen in het prachtige terpdorp Ee in een monumentale woonboerderij. Ik heb het 

voorrecht om al 23 jaar voor de klas te mogen staan. Volgend schooljaar mag ik samen met juf Marrit 

aan de slag in groep 5/6 op de nieuwe school. Zin in! 

Ik sprankel als ik... 

... ik het geluk en blijdschap in de ogen van (onze) kinderen zie.  Ik sprankel als ik een bijdrage heb 

mogen leveren aan de ontwikkeling van een kind.  Ik sprankel als ik met vrienden gezellig buiten in de 

tuin bij de houtkachel zit.  Ik sprankel tijdens een actieve vakantie, met name een mooie afdaling van 

de piste.   



   
 

   
 

 

m.vandergalien@pcbodantumadiel.nl 

Ik ben Marrit van der Galiën-Hoekstra, 37 jaar en getrouwd met Jint Martijn. Ik ben moeder van Sylke (13 

jaar), Yorrit (11 jaar), Jesse (4 jaar), Jinthe (3 jaar) en Teije-Reitse (1 jaar). Samen wonen wij in Drachten. 
Sinds februari ben ik juf geworden op De Fontein, via het zij-instroomtraject. Na de zomervakantie ga ik, 

samen met juf Jeannet, lesgeven in groep 5/6 op onze mooie, nieuwe school. Ik heb er heel veel zin in! 
 

Ik sprankel als ik... 

Met mijn man en kinderen thuis ben en lekker kan genieten van ons huis en onze tuin. 

Kinderen zie genieten en zie groeien in hun eigen ontwikkeling. 

Ik juf mag zijn op een prachtige school. 

Ik een stukje mee mag wandelen op de levensweg van jullie kind(eren) en een klein beetje 

levenservaring in hun bagage kan stoppen. 
 

 

j.looijenga@pcbodantumadiel.nl 

Mijn naam is Janet Looijenga.  Ik ben 51 jaar en ik woon in het mooie stadje Dokkum. Ik ben inmiddels al 

29,5 jaar leerkracht, waarvan 29 jaar op de Bron. 

Ik heb inmiddels kinderen van oud- leerlingen in de klas. Ik heb lesgegeven in groep 2 t/m 7 in al die 

jaren. En altijd met veel plezier. 

 Ik mag op De Sprankeling les gaan geven aan groep 6, samen met juf Durkje.  Ik heb er heel veel zin in. 

 Ik sprankel als ik... 

Over mijn favoriete onderwerpen mag praten: 

Mijn huisdieren, over de natuur en over mijn werk als juf. Samen met leuke collega’s mag werken. 

Samen ben met de mensen waar ik van houd. 

mailto:m.vandergalien@pcbodantumadiel.nl
mailto:j.looijenga@pcbodantumadiel.nl


   
 

   
 

 

d.postma@pcbodantumadiel.nl 

Mijn naam is Durkje Postma, 41 jaar en gelukkig getrouwd met Sjoerd. Samen hebben we 3 prachtige 

kinderen: Wytze (10 jaar), Rik (9 jaar) en Ylse (6 jaar).  
Wij wonen op een heerlijk plekje aan de rand van Damwâld. 
Inmiddels ben ik bijna 19 jaar juf en ik geniet hier nog altijd van! Komend schooljaar sta ik, samen met juf 

Janet, voor groep 6 op ‘de Sprankeling’. 

 Ik sprankel als... 

... we met ons gezin samen zijn. De jaarlijkse wintersportvakantie is altijd weer een sprankel-momentje! Ik 

sprankel als ik met familie en/of vrienden kan genieten van mooi zomerweer, met een (bbq-)feestje in 

de tuin.  Ik sprankel als ik kinderen kan laten groeien op school. Groeien als het gaat om ‘t leren, maar 

juist ook groeien in zelfvertrouwen en persoonlijkheid. Zo fijn om daar als juf aan bij te mogen dragen! 

 

h.kamies@pcbodantumadiel.nl 

Mijn naam is Henk Jan Kamies en ik ben 25 jaar. Samen met mijn vriendin Marit, woon ik in de prachtige 

binnenstad van Dokkum. Hier ben ik geboren en getogen. Komend schooljaar wordt het mijn derde 

jaar als leerkracht. Dit schooljaar sta ik vijf dagen voor groep 7 van ‘de Sprankeling’. Ik kijk er naar uit en 

heb er heel veel zin in! 

Ik sprankel als ik... 

… kinderen met een lach op school zie komen en met een lach naar huis zie gaan.  

… ontwikkeling zie bij de kinderen. 

…  het weekend mag doorbrengen met familie en vrienden. 

… Een mooie voetbalwedstrijd mag kijken. 



   
 

   
 

 

n.albers@pcbodantumadiel.nl 

Ik ben Natascha Albers en bijna 44 jaar jong. Ik woon samen met mijn man Frank en onze 12 jarige zoon 

Gerjan in het mooie Hallum. Daar ben ik niet geboren maar wel getogen. Daar hebben we inmiddels 

samen een mooi leven opgebouwd, waarbij we met z'n 3tjes actief zijn bij de voetbal. Ondertussen sta 

ik al zo'n 19 jaar voor de klas, waarbij alweer zo'n 18 jaar op de Bron. Een super tijd gehad! Ik zal het 

missen, maar ben ook wel toe aan een nieuwe stap. Mijn hart ligt bij de oudste kinderen van de school, 

maar ik mag ook graag bij de jongere kinderen een dagje rondlopen. Vanaf volgend schooljaar ben ik 

de bovenbouw- en ICT-coördinator. Daarnaast ben ik de leerkracht van groep 7/8, samen met meester 

Joël. 

Ik sprankel… 

 in de bovenbouw. Daar geniet ik echt van. 

 van alle stressvolle dingen in groep 8; voortgezet onderwijs, kamp, musical, afscheidsavond etc. 

Het mooiste jaar van de basisschool! 

 als ik zie dat de kinderen steeds zelfstandiger worden en het zelfvertrouwen groeit. ‘Weet wie je 

bent, iedereen heeft een talent!’ 

 als ik gym mag geven en na de les alle bezwete koppies zie die blij worden van sporten 

 als ik tijd doorbreng met mijn familie 

 als ik met mijn familie of vrienden gezellig een avondje kan Kolonisten 

 als onze zoon zijn vrienden mee naar huis neemt en gezellig bij ons in de achtertuin een 

zwemfeestje houdt 

 

j.kamminga@pcbodantumadiel.nl 

Mijn naam is Joël Kamminga. Ik ben 24 jaar oud en woon in Damwoude. Heel wat jaren terug heb ik 

mijn basisschoolperiode doorgebracht op de Fontein. Ook heb ik hier tijdens de opleiding 

onderwijsassistent een aantal jaren stagegelopen. Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd aan de Pabo te 

Leeuwarden. Ik heb ontzettend veel zin om komend jaar te starten op “De Sprankeling’’. Nieuwe 

school, nieuwe uitdaging, nieuwe start! Samen met juf Natascha zal ik groep 7/8 onder mijn hoede 

nemen. 

Ik sprankel als ik ... 

… zie dat de kinderen met een fijn gevoel naar school toe gaan en zich vertrouwd voelen. 

… de kinderen kan helpen bij hun leerproces waardoor ze zich beter ontwikkelen. 

… samen met de kinderen lekker actief bezig kan zijn. 

… samen met mijn dansgroep vele prijzen binnensleep. 

… les mag geven. 

Ik sprankel wanneer een ander sprankelt 



   
 

   
 

 

 

j.jongsma@pcbodantumadiel.nl 

Mijn naam is Jan Jongsma, 28 jaar oud en getrouwd met Alie. Een halfjaar geleden zijn we trotse ouders 

geworden van onze zoon Jouke en we wonen in Opende.  

Komend schooljaar ben ik de leerkracht van groep 8. Ik vind het een voorrecht om met kinderen te 

mogen werken. Samen met kinderen hard werken, nieuwe dingen leren en heel veel plezier maken zijn 

voor mij de ‘hoofdingrediënten’ voor een succesvol schooljaar. 

Ik sprankel als ik: 

 Zie dat de kinderen aan het einde van groep 8 klaar zijn voor het voorgezet onderwijs. 

 Kinderen zie die ‘s ochtends met een lach op school komen en ’s middags weer met een lach 

naar huis gaan. 

 Kinderen zie die gedurende het schooljaar meer zelfvertrouwen krijgen. 

 Samen met familie en vrienden ben. 

 Een leuke mop/grap hoor of maak. 

 

 

j.schreuder@pcbodantumadiel.nl 

Hallo! Ik ben Jitske Schreuder - de Boer, 36 jaar, getrouwd met Ed en mem van 3 lieve kinderen: Jelle 

(12), Aline (10) en Tyme (4). 

We wonen in het mooie Ryptsjerk in een woonboerderij die we verbouwen en waar we heerlijk wonen. 

Dit jaar ben ik aanwezig op de Sprankeling voor ondersteuning in de groepen en als invaller!  

Ik sprankel als ik... 

...met kinderen werk; ze geven je veel positiviteit en soms ook een hele andere kijk op dingen. Die 

onbevangenheid in een kind, dat is het meest pure wat er is. Dat geeft mij zoveel terug waardoor ik 

weer kan sprankelen...én dat hopelijk weer door kan geven aan anderen! 

 



   
 

   
 

De rondleidingen op 17 en 18 augustus... 

Wat vinden wij het jammer dat de geplande rondleidingen niet door kunnen gaan. 

Wij zijn zo trots op ons mooie gebouw en willen u dat graag laten zien. Ook begrijpen we dat het 

voor de kinderen spannend is. We hopen dat er op korte termijn wel weer meer mogelijk is en zullen 

er alles aan doen om uw kind(eren) zo goed mogelijk te ontvangen. 

We gaan een virtuele rondleiding maken van het gebouw en de ruimtes zodat u thuis samen al even 

kunt rondkijken. 

Op de eerste dag, volgende week woensdag, staan we allemaal heel zichtbaar op een plek op het 

plein om u en de kinderen op te vangen. De kinderen gaan dan samen met de juf/meester naar hun 

eigen ingang en lokaal. Verderop in dit boekje staat aangegeven wie, wanneer waar wordt verwacht. 

Het ‘plein’ is nog lang niet zoals wij het graag willen maar dat heeft nog even tijd nodig. Vanwege 

subsidie is het een ‘open’ plein en moeten we dat ook zoveel mogelijk zo houden. Maar… voor de 

veiligheid van onze kinderen laten we volgende week door de gemeente dranghekken plaatsen. De 

leerkrachten nemen bij het buitenspelen de kinderen mee naar de speeltoestellen op het moment 

dat er toezicht is. 

Zie verder de plattegronden. We voegen in een losse bijlage een overzicht van het terrein van de 

gemeente toe. Hierop is te zien waar geparkeerd mag worden en waar de ‘tút en derút’ plek is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Plattegronden 

 

Badhúswei – Werk in uitvoering (tekst afkomstig van de gemeente) 

Er wordt nog volop gewerkt aan het laatste deel van de herinrichting van de Badhúswei. Dit is het 

stukje weg tussen de Nijewei en de Halewei. Naar verwachting is dit deel begin september ook 

gereed. 

De Badhúswei is vanaf de Haadwei tot aan de Nijewei open, fietsers kunnen vanaf de Nijewei door 

het parkje fietsen richting de Campus Damwâld. Het deel van de Badhúswei tussen de Lytse Loane en 

de Halewei is ook gereed voor verkeer. 

De Campus Damwâld is voor auto’s al goed bereikbaar via de Foarwei en de Lytse Loane. 

Zie bijgaande kaart (bijlage) met de geadviseerde routes voor fietsers en auto’s. Nabij de kruising 

Badhúswei-Halewei is op het campusterrein ruimte om de fietsen van de schoolkinderen te 

parkeren. 

Met de auto kunt u vanaf de Lytse Loane het bestaande parkeerterrein oprijden om uw auto te 

parkeren voor als u de kinderen in de school wilt brengen. Nabij de Blokkedoaze is het plein voor de 

tút en d’r út, hier kunt u de kinderen uit de auto laten stappen als ze vervolgens zelfstandig naar het 

plein lopen. Dit tút en d’r út plein is alleen voor het brengen van de kinderen. 



   
 

   
 

Benedenverdieping

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Bovenverdieping 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

De eerste schooldag: 19 augustus! 

De eigen leerkracht staat de eerste twee weken zichtbaar op het plein om uw kind welkom te heten 

en mee te nemen naar de juiste ingang en het lokaal en ‘s middags begeleiden de leerkrachten de 

kinderen ook weer naar buiten. Na deze twee weken kunnen de kinderen volgens het schema zelf via 

de eigen ingang de school binnenkomen. De kleuterleerkrachten blijven op de herkenningsplekken 

staan.  

Met de kinderen maken we er een leuke eerste dag van. Helaas kunnen we niet groot uitpakken dit 

jaar!  

 

Schema binnenkomst en vertrek 

8.20 & 13.50 

Groep ½ Arry Hieke en Joukje: zwarte hokje bij fietsenrekken 

Groep ½ Mariët: einde schelpenpaadje 

Groep 3 Jolanda en Tineke: hoofdingang 

Groep 7 Henk Jan: bij trap eigen ingang.  

Groep 5/6 Jeannet en Marrit: bij trap eigen ingang. 

Groep 5 Sjoukje: bij trap eigen ingang 

 

8.30 & 14.00 

Groep ½ Tiny en Hilda: zwarte hokje bij fietsenrekken 

Groep ½ Maureen en Hilda: einde schelpenpaadje 

Groep ¾ Syta en Amarins: hoofdingang 

Groep 4: Corina en Jitty: bij trap eigen ingang 

Groep 6: Durkje en Janet: bij trap eigen ingang. 

Groep 8: Jan: bij trap eigen ingang 

Groep 7/8: hoofdingang 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Praktische zaken 

 Schoenen: graag voor ieder kind op 19 augustus binnenschoenen mee.   

 Traktaties: uw kind mag weer trakteren, maar vanwege de coronaregels alleen verpakt.  

 In de eerste week van september vinden de startgesprekken plaats via Teams. Hierover later 

meer.  

 Hou de komende tijd Parro en de mail in de gaten, omdat er waarschijnlijk nog regelmatig 

wijzigingen zullen zijn... 

Parro                                                                                                                                        

Op onze school gebruiken wij Parro voor de oudercommunicatie. 

Hoe neemt u Parro voor het eerst in gebruik?  
Parro kunt u gebruiken op een smartphone, tablet en/of computer. In de appstore/playstore kunt u 
de app downloaden en op de computer vindt u de webapplicatie op het volgende adres: 
https://talk.parro.com/ 
 U krijgt een koppelcode via de mail toegestuurd. U ontvangt per kind een unieke koppelcode. Deze 
koppelcode kunt u gebruiken in de webapplicatie of in de Parro app.  
Sommige ouders die al een leerling op school hebben krijgen automatisch toegang tot Parro. 

Anderen zullen een nieuwe koppelcode ontvangen. Dit alles heeft te maken met de fusie. De ouders 

waarvan de kinderen nieuw zijn, zullen ook een uitnodiging voor Parro ontvangen. 

Functies van Parro: 

 - Bij het tabblad groepen vindt u het nieuwsoverzicht van de groepen van uw kinderen. Leerkrachten 

kunnen hier foto’s video’s en berichten plaatsen, zodat u op de hoogte bent en blijft van het reilen 

en zeilen op school. 

 - Bij het tabblad agenda kunt u de agenda van de school inzien en aangeven of u kunt helpen bij 

activiteiten. Via de agenda kunnen de leerkrachten u uitnodigen voor de oudercontactmomenten, u 

kunt zelf het meest geschikte moment uitkiezen. Ook kunt u hierbij aangeven waarover u graag in 

gesprek wilt gaan. 

 - Bij het tabblad gesprekken kunt u een chat openen met de leerkracht. Ook kan de leerkracht een 

groepsgesprek starten, dit kan bijvoorbeeld handig zijn tijdens een activiteit waarbij ouders als 

vrijwilliger mee helpen. 

 - Bij het tabblad instellingen kunt u uw persoonlijke voorkeuren instellen. Hier kunt u ook uw 

privacy voorkeuren aan ons doorgeven, dit wordt hieronder nog verder toegelicht. 

Privacy voorkeuren doorgeven per kind: 

 Ieder schooljaar hebben wij toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Dit kunt u doen via 

het vierde tabblad 'Instellingen'. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'. Hier kunt u 

per kind aangeven wat de privacy voorkeuren zijn. Zou u dit z.s.m. willen aanvinken? 

Tot slot willen we u erop attent maken dat Parro alleen voor de ouders is en niet voor andere 

familieleden of andere organisaties. 

https://talk.parro.com/
https://talk.parro.com/
https://talk.parro.com/

