Skoalle mei de Bibel “De Griffel” Moarre-Ljussens

Schooljaar 2020-2021

20 mei 2021

In dit Skoallepraatsje:
Jezus zegt: “Ik stuur de Trooster,
Iemand die je helpen kan
om de Bijbel te begrijpen
en je te troosten, als je naar Mij verlangt.
Hij zal je alles leren
alles wat je weten moet
jou de weg wijzen in dit leven
Zijn advies is altijd goed.

Van de directie
Wijziging studiedagen
Nationaal Programma Onderwijs na Corona
Tevredenheidsonderzoeken
Schrijfonderwijs

Het is dat stille zachte stemmetje
die jou zegt, dat is verkeerd
je mag niet pesten of iets stelen
dat heeft Jezus jou nooit geleerd.
Je mag wel houden van elkander
elkaar helpen, elke dag
iemand troosten die verdriet heeft
een bezoekje aan opa, die al zo lang op je wacht.
Dat zijn de mooie goede dingen
die het leven waarde geeft
Hij vertelt je van Gods Liefde
en dat Jezus, Gods Zoon, voor altijd leeft.
Probeer maar te luisteren naar dat stemmetje
het is de stem van de Heilige Geest
Hij zal heel jouw leven leiden
als jij Hem daarvoor de ruimte geeft.

Goede doelen acties
Uniecollecte (Edukans)
Corona
Gym
Herhaling vakantierooster 2021-2022
Agenda

Achte âlden,

In dit Skoallepraatsje aandacht voor een
heleboel belangrijke zaken, waaronder de goede
Herkomst onbekend
doelen waar we als school aan bijdragen en het
schrijfonderwijs. Sinds de komst van de computer wordt er steeds meer gebruik gemaakt van
digitaal schrijven, maar we kunnen niet zonder een handschrift. Denk eens aan de
formulieren of boodschappenbriefjes, een post-it op de koelkast of het noteren van een
adres op een envelop. Doordat we in school vanaf groep 5 op chromebooks werken, merken
we dat schrijfonderwijs een belangrijker rol gaat krijgen. Kinderen schrijven nu niet meer de
hele dag door en oefenen zo veel minder. Reden voor ons om eens kritisch naar ons
schrijfonderwijs te kijken. Verderop leest u onze overwegingen en de keuze voor een andere
schrijfmethode.
Pinksteren staat voor de deur, de uitstorting van de Heilige Geest! Rond deze periode
worden er veelal Christelijke festivals georganiseerd. Door de huidige maatregelen zijn deze
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veelal geannuleerd of op alternatieve wijze georganiseerd, vaak digitaal. Vanaf deze plaats
wensen we iedereen een gezegend Pinksterweekend toe!

In februari hebben we een studiedag niet door laten gaan, omdat die zo kort na het
oppakken van fysiek onderwijs zou zijn. Deze studiedag gaan we inhalen op 29 juni. De
leerlingen zijn dan vrij. Als leerkrachten gaan we dan aan de slag met het analyseren van ons
onderwijs en plannen maken voor de komende jaren. Ook gaan we actief aan de slag met
ons SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). Dit houdt in dat we kritisch kijken naar welke
mogelijkheden en deskundigheden we hebben op het gebied van extra ondersteuning aan
kinderen en waar we ons nog in moeten verdiepen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dyslexie,
hoogbegaafdheid, autisme, etc.
Omdat het dorpsfeest niet doorgaat, verplaatsen we de vrije dag van 25 juni naar 9 juli (de
vrijdag voor de zomervakantie). Zo begint de vakantie een dagje eerder voor jullie.
De vrije dagen de komende periode (komen in Parro):
21 mei

alle leerlingen ’s middags vrij (lang Pinksterweekend)

24 mei

vrij i.v.m. tweede Pinksterdag

28+29 juni studiedagen, alle leerlingen vrij
6 juli

alle leerlingen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag

9 juli

start zomervakantie! Alle leerlingen vrij t/m 22 augustus

Als school krijgen we de komende jaren een fors bedrag om achterstanden die door Corona
zijn ontstaan weg te werken. Het woord achterstanden levert nog wel eens discussie op,
want wij zien bijvoorbeeld dat de kinderen over het algemeen veel geleerd hebben.
Misschien niet zozeer wat in de schoolboeken staat, maar bijvoorbeeld wel de waarde van
vrijheid, gezondheid en sociale contacten. Zoals we eerder aangaven willen wij ook graag
input van u als ouder. We vragen u om een vragenlijst in te vullen voor ieder van uw
kinderen afzonderlijk. Het is geen uitgebreide lijst, maar een korte vragenlijst over het
welbevinden en de leerresultaten van uw kind. Ook vragen we uw input over mogelijke extra
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hulp aan de leerlingen. Samen met onze eigen observaties en analyses schrijven we de
komende studiedagen dan aan een plan voor de komende jaren.
De vragenlijst wordt u per mail toegestuurd. Wilt u deze voor elk kind afzonderlijk invullen?

In januari hebben we u het Ouder TevredenheidsOnderzoek gestuurd. We hebben de
resultaten met elkaar bekeken en zijn verheugd over de mate waarin ouders tevreden zijn
over de school! Als gemiddelde cijfer kregen we zelfs een 8,1!
Er zijn geen onderwerpen van zorg naar voren gekomen. Wel zien we zelf op een aantal
punten nog verbetermogelijkheden en zullen daar de komende jaren daar ook mee aan de
slag.

Het doel van schrijfonderwijs is ervoor zorgen dat
kinderen aan het eind van de basisschool een vlot
en leesbaar eigen handschrift hebben ontwikkeld.
Je kunt hier naartoe werken door te zorgen voor
een duidelijk en toepasbare doorgaande lijn van
kwalitatief goed schrijfonderwijs van groep 1 tot en
met groep 8.

Daarom zijn wij aan de slag gegaan met het kritisch
kijken naar het schrijfonderwijs dat op onze school
wordt gegeven. Een belangrijke vraag tijdens dit
proces was: Wat is het beste schrift om te leren; het
blokschrift of het verbonden schrift? We zijn
erachter gekomen dat het verbonden schrift veel voordelen heeft ten opzichte van het
blokschrift. Denk hierbij aan:
• Spatiëring tussen woorden is geen probleem
• Beter woordbeeld
• Hogere spellingsvaardigheden
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• Duidelijk beginpunt van elke letter en/of woord
• Samenwerking beide hersenhelften; links, rechts, oriëntatie in de ruimte
• Duidelijke cognitieve voordelen voor ontwikkeling van het kinderbrein

We kunnen daarom zeggen dat we vanaf het komend schooljaar overstappen op het
aanleren van het

. We hebben daarbij gekozen voor de methode ‘Klinkers’.

Uiteraard zullen we dit handschrift niet gelijk in alle groepen gaan eisen, maar gaan we voor
een implementatietraject van 1 (tot 2) jaar. Dit houdt in dat we het komend jaar als
overgangsjaar gaan zien, maar bieden we de lessen wel in alle groepen aan. We hopen vanaf
schooljaar 2022-2023 dat het grootste deel van de kinderen in groep 3 t/m 8 met verbonden
schrift kan schrijven.

De eerste helft van dit schooljaar was het
goede doel: Speelgoedbank ‘Op Stelten’.
Veel kinderen namen op maandag geld/
zending mee en ook waren er twee
inzamelingsmomenten voor speelgoed. Deze
waren zeer succesvol. Veel ouders en
kinderen hebben speelgoed voor de
speelgoedbank naar school gebracht,
waardoor er beide keren een grote auto
bomvol speelgoed naar Buitenpost is
gereden. Daarnaast is er, via de zending, een
bedrag van maar liefst € 217, 83 opgehaald!
Hartelijk dank, hier worden indirect veel
kinderen (en ouders) blij mee gemaakt!
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Onze actie voor de speelgoedbank is, na een verlenging i.v.m. de lock-down, gestopt. Het is
niet meer mogelijk om speelgoed op school in te leveren. Ook gaat de zending, dat de
kinderen op maandag ochtend, meenemen niet meer naar de speelgoedbank toe.
Wanneer u op dit moment of op een later moment speelgoed heeft dat geschikt is voor de
speelgoedbank, dan kunt u dat daar ook zelf naartoe brengen. Kijk voor informatie hierover
op: https://www.speelgoedbankopstelten.nl/ of hun facebook pagina.

Voor het laatste deel van dit schooljaar hebben we een nieuw en
kortdurend goed doel gekozen, namelijk: Jeugdfonds Sport & Cultuur
Friesland. Dit fonds betaald de contributie of het lesgeld voor
kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor een
sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of andere
creatieve cursus.
Het geld dat de komende weken op maandagochtend door de kinderen in het zendingspotje
wordt gedaan, wordt aan het eind van dit schooljaar naar dit fonds overgemaakt.
Voor meer informatie: Jeugdfonds Sport en Cultuur

Ieder kind verdient de kans zich te ontwikkelen
Doneer een bijdrage via de website van Edukans
Wat doet Edukans?
Edukans (voorheen de Uniecollecte) werkt aan grote én kleine onderwijsprojecten voor
kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden. Ze zorgen voor goed opgeleide leraren, veilige
scholen, betrokken ouders en passende
beroepsopleidingen. Ze werken aan gelijke kansen
voor jongens en meisjes en staan klaar voor
kinderen in nood. Omdat onderwijs de kans van hun
leven is! Bekijk de actuele en afgeronde projecten
waar ze het meest trots op zijn op
www.edukans.nl/projecten.
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Helpen jullie mee? Kijk op www.edukans.nl/doneren voor meer informatie en om een
donatie te doen
Door corona is er dit jaar geen huis-aan-huis-collecte. Doneren kan zowel éénmalig als
maandelijks.

Hoewel er landelijk een aantal versoepelingen zijn ingezet, staan er voor het basisonderwijs
helaas nog geen versoepelingen op het programma.

Op dit moment vinden de gymlessen in het speellokaal, op het plein of op het sportveld
plaats. Vanwege het vervoer in busjes naar de gymzaal en de daarbij behorende maatregelen
en risico’s buiten onze eigen bubbel, kiezen we ervoor om hier voorlopig geen gebruik van te
maken. De kinderen uit groep 7/8 zullen een aantal keer op fiets gaan, u hoort dit dan van
tevoren. Voor de overige groepen maken we tot de zomervakantie gebruik van
bovengenoemde alternatieven.

Hieronder het vakantierooster 2021-2022. Extra dagen zoals studiedagen worden na de
zomervakantie bekend gemaakt via het Skoallepraatsje en Parro.
Schoolvakanties
Eerste schooldag

23 aug ‘21

Herfstvakantie

18 okt '21 t/m 22 okt '21

Kerstvakantie

27 dec '21 t/m 7 jan '22

Voorjaarsvakantie 21 feb '22 t/m 25 feb '22
Meivakantie

28 apr '22 t/m 6 mei '22

Zomervakantie

18 jul '22 t/m 26 aug '22
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Feestdagen
Pasen

15 apr '22 t/m 18 april ‘22

Koningsdag

27 apr’22

Hemelvaartsdag

26 mei '22t/m 27 mei '22

Pinksteren

6 jun '22

Studiedagen
Kanjertraining

15 sep ‘21

De rest volgt na de zomervakantie.

21 mei
t/m 23 mei
24 mei
17-18 juni
28+29 juni
30 juni
2 juli
6 juli
8 juli
9 juli

Alle leerlingen ’s middags vrij
Doekoe actie COOP Anjum
Pinkstermaandag – alle kinderen vrij
Kamp groep 8
Studiedagen – alle leerlingen vrij
Skoallekeatsen
Schoolkrant
Alle leerlingen ’s middags vrij i.v.m. studiemiddag
Laatste schooldag
Start zomervakantie
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