Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2019-2020

25 juni 2020

Achte âlden,

Het laatste Skoallepraatsje van dit schooljaar. Wat is het omgevlogen. Mijn eerste
jaar op deze school. Wat heb ik genoten! De afgelopen periode is een behoorlijk
spannende geweest. Wat gebeurt er in het land en hoe gaan wij daarmee om. Ik
heb het overleg en steun van bestuur, team en ouders als heel fijn ervaren hierin.
Het is nieuw en niemand in het land heeft hier ervaring mee.

We mogen volgende week nog een volle week hebben met allerlei activiteiten.
De temperatuur lijkt iets aangenamer te worden hiervoor. Na volgende week
gaat de school een paar weken dicht. Voor ieder is dan ruimte om even op adem
te komen na dit bewogen schooljaar. We hopen jullie allemaal weer te treffen na
de vakantie in goede gezondheid! We wensen jullie vanaf hier Gods zegen toe
voor de zomerperiode.

In de laatste week van de vakantie sturen we het eerste Skoallepraatsje van
volgend schooljaar weer rond. De school- en informatiegids volgen direct na de
vakantie.

A.s. woensdag hebben we een doorschuifochtend. Alle kinderen starten in hun
eigen klas (behalve groep 8 die vrij is). Ze ontvangen dan o.a. het rapport. Wilt u
een (extra) tas meegeven voor alle spullen die ze mee naar huis krijgen?
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Na een uurtje schuiven de kinderen door naar de volgende klas om kennis te
maken met de leerkrachten, te praten over hoe het volgend jaar zal gaan, etc.

Marten en Tineke zullen bij ons op school komen. Ze wonen al een paar maand in
Lioessens en maken na de vakantie de overstap naar onze school. Ze komen in
groep 2 en 6.
Ook Ilias en Sanad komen na de zomervakantie 1 dag in de week bij ons op
school. Ze zijn komen wonen in Lioessens en gaan nu naar Papillio in Burgum om
de taal te leren. In de loop van het jaar gaan zij hun dagen hier uitbreiden. Ze
komen in groep 3 en 6.
Bij de kleuters komen er wel 7 instroomleerlingen wennen! Wat fijn om met
zoveel kinderen te kunnen beginnen. De prognose voor onze school is goed!
Helaas moeten we na dit schooljaar ook afscheid nemen van een aantal kinderen.
Jeltsje, Anna, Jesse, Gelbrich, Ninte, Manoah en Ytsje-Aline mogen beginnen op
het voortgezet onderwijs. We wensen jullie Gods zegen toe op jullie weg.
Ook Damaris zal na dit jaar op een andere school starten. Zij gaat verhuizen naar
Dokkum en daar hoort een andere school en klas bij. Ook jou wensen we Gods
zegen toe.

Na de zomervakantie gaan we van start met het rooster zoals we het nu hebben.
We zijn ons al een tijd aan het beraden op hoe we na de vakantie ons onderwijs
moeten vormgeven. Door Corona zijn we gedwongen geweest onze tijden aan te
passen.
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Los daarvan waren we in de werkgroep schooltijden al aan het nadenken over
een nieuw lesrooster voor de Griffel. N.a.v. de enquêtes afgelopen jaren kwamen
er verschillende opties in beeld, waaronder de huidige vorm.

Na de vakantie willen we dit rooster als ‘proef’ voortzetten. We mogen weer met
alle kinderen door elkaar spelen en leerlingen en leerkrachten hoeven t.o.v.
elkaar geen afstand meer te houden. Dit geeft ons de ruimte om het rooster goed
te testen. In de afgelopen weken konden de leerkrachten amper pauze houden
vanwege de regels. Na de vakantie kunnen we dus ‘echt’ testen hoe dit gaat.

Vanuit ouders komen er positieve reacties binnen. Graag horen we alle reacties
van ouders, we zullen na de vakantie dan ook een nieuwe enquête de deur uit
doen.

De proefperiode loopt tot de herfstvakantie. Waarom nu? Omdat we in een
stroomversnelling zijn gekomen door Corona en niet van het huidige naar het
oude rooster willen, vervolgens weer een proef met dit rooster en wellicht zijn er
nog andere opties. Zo behouden we enige rust en stabiliteit in de schooltijden.
Ook willen we na de versoepeling die gisteren is aangekondigd niet overhaast
een beslissing nemen over het aanpassen van de huidige tijden. De
hygiënemaatregelen zoals het handenwassen kost tijd en het beperken van haal
en brengmomenten helpt. Daarnaast houden we er rekening mee dat het virus
weer op kan vlammen na de zomer. We hoeven dan niet direct weer allemaal
aanpassingen te doen aan de schooltijden.
De kanttekening blijft dat er in de onderbouw te weinig uren worden gemaakt.
Met het maken van een definitieve keuze voor een andere schooltijden moet hier
nog een oplossing voor worden gevonden.
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Alle groepen gaan vanaf de zomervakantie tot de herfst naar school van 8:3014:15 uur.
Groep 1/2 is op dinsdag- en vrijdagmiddag vrij om 12:00 uur.
Groep 3/4 is op vrijdagmiddag vrij om 12:00 uur.

Het was een hele puzzel om de formatie rond te krijgen. Juf Gerda gaan nog niet
aan het werk en juf Hillie heeft aangegeven te willen stoppen. We danken juf
Hillie voor haar inzet het afgelopen jaar! Fijn Hillie, dat je ons team kwam
versterken. We wensen je veel succes en plezier met het zoeken van een nieuw
werkomgeving.

Met het team zijn we in goed overleg tot het volgende rooster gekomen:

Groep 1/2

Maandag
Juf AlieB

Dinsdag
Juf AlieB

Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8
Ondersteuning

Juf Alie
Juf Henny
Juf Anita
Juf Pietsje

Juf Alie
Juf Henny
Juf Anita
Juf Elisabeth

Woensdag
Juf AlieB/juf
Martje
Juf Alie
Juf Baukje
Juf Anita
Juf Pietsje

Donderdag
Juf Martje

Vrijdag
Juf Martje

Juf Alie
Juf Baukje
Juf Anita
Juf Elisabeth

Juf Alie
Juf Baukje
Juf AlieB
Juf Pietsje

Juf Anita en juf AlieB gaan beiden tijdelijk iets meer werken om de formatie zo
rond te krijgen! Daar zijn we heel blij mee. Juf Martje zal op woensdag om de
week extra tijd voor het IB-werk krijgen. Juf Pietsje en juf Elisabeth zullen er om
en om zijn. We hebben zo alle dagen ruimte voor extra hulp aan leerlingen en
ondersteuning van de leerkrachten.
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Uitnodiging laatste schooldag 2020!!
Op vrijdag 3 juli is de laatste schooldag. Dit jaar heeft
groep 8 leuke activiteiten georganiseerd voor groep 1 t/m
7 op het sportveld. We beginnen om 9:00u en eindigen om
12:00u. De kinderen mogen dus direct naar het sportveld
komen en kunnen daar ook weer worden opgehaald. Voor
eten en drinken wordt gezorgd, maar een extra flesje
water meenemen is misschien wel handig. We gaan leuke
en sportieve spelletjes doen. Natuurlijk mogen de kinderen
verkleed komen in hun gekste, leukste, foutste en
sportiefste sportkleding!
Groeten groep 8
Uiteraard kunnen de ouders even komen kijken! De maatregelen vanaf 1 juli
bieden voldoende ruimte. Denkt u om het houden van 1,5 meter afstand?

26 juni

Schoolkrant

1 juli

doorschuifochtend/wenmorgen – groep 8 vrij!

1 juli

13:00 uur groep 8 op school! Start kampactiviteiten.

1 juli

rapport mee

2 juli

afscheidsavond groep 8 (alleen voor ouders en leerlingen groep 8)

3 juli

laatste schooldagactiviteit

3 juli

12:00 uur start zomervakantie

17 aug

8:30 uur eerste schooldag
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