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Achte âlden,
Vanuit de directie
Na een aantal schoolweken kunnen we de balans opmaken. We mochten dit jaar
starten met elkaar in het speellokaal, een waardevolle ontmoeting met leerlingen,
ouders en het team. We zijn voornemens om het nieuwe kalenderjaar (2020) ook zo
te starten, hier hoort u t.z.t. meer over.
De afgelopen weken stonden in het teken van groepsvorming, in de klassen, maar
ook in het team. We zijn bezig geweest met kennismakingsspellen en mochten ook al
onze talenten al laten zien. De eerste muzieklessen zijn gestart, we hebben dieren
op school gehad, de eerste excursies op het gebied van natuur zijn geweest en we
mochten onze voorleestalenten laten zien. Wat fantastisch om al deze talenten op
school te mogen ontdekken.
De juffen hebben al een aantal cursussen achter de rug, zo is juf Baukje naar Almere
geweest om meer te horen over de kanjertraining en kwamen juf Alie en juf Martje
enthousiast terug van een cursus die te maken heeft met het jonge kind en
bewegend leren! Als team hebben we ons laten bijscholen op het gebied van de
nieuwe rekenmethode. Deze is heel anders dan we gewend waren en die roept ook
wel eens problemen en vragen op. Gelukkig kwam meneer Tuinstra uitleg geven en
weten we inmiddels veel meer! Zo langzamerhand beginnen we er een beetje in te
komen.
Voor mij als nieuwbakken directeur leer ik langzamerhand het team, kinderen en al
sommige ouders kennen. Ik hecht veel waarde aan deze momenten. De meeste
ouders weten me te vinden indien nodig, de deur staat meestal open! Op de mail
reageer ik doorgaans op de maandag en donderdag, op andere dagen kijk ik wel of
er heel urgente zaken zijn.
Lief en leed:
Juf Gerda is nu een paar weken ziek en zoals het nu lijkt komt ze op korte termijn
niet werken. Voorlopig neemt juf Alie haar taak waar in groep 3/4. Voor deze klas is
dit het meest stabiel.
Voor wie juf Gerda een blijk van meeleven wil geven: in de schoolgids vindt u haar
adres, een kaartje zal ze zeker op prijs stellen!
Bij de kleuters heeft juf Tetty een paar keer ingevallen, daar zijn we heel blij mee. Na
de herfstvakantie hebben we juf Hillie Stoel bereid gevonden om de maandag en
dinsdagochtend in te vallen. Zij blijft dit doen zolang juf Gerda ziek is.
Juf Elisabeth gaat eind november met verlof, ze zal zich thuis voorbereiden op de
komst van haar 3e kindje. Zij zal worden vervangen door juf Pietsje Huisma. Juf

Pietsje zal ook de tso van juf Elisabeth overnemen. Ze zal zich t.z.t. voorstellen in de
nieuwsbrief.
Personeelstekort
Zoals u in de media verneemt, zijn de personeelstekorten in het onderwijs groot. Dat
vraagt van ons als team veel flexibiliteit in geval van ziekte of uitval. We denken
creatief en het team zet zich fantastisch in, maar ook hier kan het een keer
voorkomen dat we een leerkracht niet kunnen vervangen. We vragen u hiermee
rekening te houden. Uiteraard doen we onze uiterste best
om het onderwijs voor de kinderen ononderbroken aan te
bieden. Dat het tot nu toe lukt om vervanging te vinden,
daar zijn we dankbaar voor!

Kinderboekenweek
Vandaag hebben we de kinderboeken’week’ afgesloten. De
kinderen hebben in hun eigen groepen vol enthousiasme
gewerkt aan het thema. Er is volop gelezen, geknutseld,
geschreven, gebouwd; alles over voertuigen. Vorige week
vrijdag werden de kinderen uit groep 1-2 voorgelezen door
kinderen uit groep 5-6 en groep 7-8 mocht samenlezen met
groep 3-4. Mooi om te zien hoe groot en klein samen
kwamen!
Vanmiddag begon het voor een aantal kinderen best spannend.
We hebben de finale van de voordrachtwedstrijd gehouden. De voorrondes werden
in de eigen groep gehouden en vanmiddag
mochten de kinderen uit groep 1-2 met elkaar
hun gedicht voordragen. Einte en Marrit uit
groep 3, Gerke en Iris uit groep 4, Reindert en
Doutzen uit groep 5, Jente en Sietske Marije uit
groep 6, Nynke v/d L en Anke uit groep 7 en
Ytsje Aline en Anna uit groep 8.
Speciaal voor deze gelegenheid werd er een
vakkundige jury
uitgenodigd, te weten
Lenneke en Hilde.
Alle kinderen hebben het ontzettend goed gedaan, petje
af!!
Er werden 3 winnaars gekozen:
Groep 1/2 kreeg met z’n allen een prijs
Groep 3/4/5 Reindert
Heeringa
Groep 6/7/8 Nynke van
der Leest
Gefeliciteerd!
Erg fijn dat we daarna zoveel ouders mochten
verwelkomen. We hopen dat u een goede indruk
hebt gekregen van de prachtige werken én het
enthousiasme van de kinderen!

Werken met Parro
(pilot in de groepen 1 t/m 4)
Na de herfstvakantie starten juf Alie(v) en juf
Martje met een proef in het werken met Parro.
Aangezien juf Alie voorlopig alleen werkt in
groep 3/4, doet deze groep ook mee met de pilot.
Parro is een programma waarmee u door de leerkrachten op de hoogte gehouden
wordt van de activiteiten in de groep. Met regelmaat zullen de leerkrachten u op de
hoogte stellen van dingen die zij in de groep doen. Dit kan zijn door middel van tekst
en/of foto’s.
Via Parro kunt u als ouder/verzorger communiceren met de leerkracht van uw kind.
Ook is het mogelijk om met andere ouders uit de klas van uw kind contact op te
nemen, zonder dat daarbij uw contactgegevens zichtbaar zijn.
De ouders van de betreffende groepen ontvangen deze week nog een mail met
daarin informatie over het activeren en gebruiken van dit programma.
De leerkrachten zijn enthousiast en hopen dat dit programma, dat op vele scholen
wordt gebruikt en een succes is, ook bij ons ook van meerwaarde is en positieve
reacties oproept bij zowel leerkrachten als ouders. Na deze pilot / proef evalueren we
en gaan we beoordelen of we dit programma in alle groepen zullen gaan gebruiken.
Te zijner tijd zult u hier over geïnformeerd worden.

Woensdag = Groente- en/of fruitdag
Sinds een aantal jaren is de woensdag een ‘groente- en/of fruitdag’ op school. Toch
merken we dat sommige kinderen op deze dag toch koekjes mee hebben. Op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is dit toegestaan, maar op deze ene dag
niet. Mocht uw kind geen groente / fruit lusten, geef hem/haar dan bijvoorbeeld een
broodje, met natuurlijk verantwoord beleg, mee naar school.

Belangrijke data
19 oktober
21-25 oktober
26 november

onderhoud kleuterplein
herfstvakantie
ledenvergadering

