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20 januari 2022

Achte âlden,
Wat ontzettend fijn dat we direct na de kerstvakantie konden
beginnen op school. We hebben in de week voor de reguliere
kerstvakantie (toen de kinderen vrij waren) ons al voorbereid
op thuisonderwijs. Wat zijn we blij dat dit niet nodig bleek te
zijn!

Van de directie
Personeel wel en wee
Spreekavonden
Corona
BSO

De kinderen kwamen weer uitgerust op school (als de school
Agenda
vlak na oud- en nieuw begint is dit nog wel eens anders). We
konden het jaar helaas niet samen starten. We mogen er
Verjaardagen
gelukkig wel op vertrouwen dat we het jaar samen met Hem
mogen doorlopen. We hopen de leerlingen ook in het nieuwe jaar te kunnen geven wat ze
nodig hebben, na de roerige afgelopen 2 jaar.
In de komende weken nemen we weer de CITO-volgtoetsen af. Hiermee bekijken we de
vorderingen van alle leerlingen en vergelijken die met henzelf en landelijk. Op basis hiervan
maken we een analyse van ons onderwijs en maken we plannen voor de komende periode.
Hoe verder de kinderen in de basisschool komen, hoe duidelijker we vaak een beeld krijgen
van de ontwikkeling van de kinderen. Naast de eindtoets nemen we de CITO-volgtoetsen, de
methodetoetsen en onze eigen observaties in de klas mee als het gaat om een
weloverwogen advies voor vervolgonderwijs. Groep 8 zal in de week van de spreekavond ook
het schooladvies krijgen voor het vervolgonderwijs.
Binnenkort hebben we een studiedag gepland. Of we dan samen mogen komen weten we
nog niet. Wel gaan we die dag aan de slag met de analyse van de toetsen, schrijven van de
rapporten, voorbereiden van gesprekken en gaan we een taal-/spellingmethode bekijken. De
huidige is aan vervanging toe. In het onderwijs is het gebruikelijk om een methode na een
aantal jaren te vervangen. Methodes en werkwijzen veranderen op basis van nieuwe
inzichten. Wij vinden het belangrijk dat een methode ook past binnen onze manier van
onderwijs geven en dat deze past bij onze leerlingen. We hopen de komende maanden
onderzoek te doen en een methode uit te kiezen.
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Juf Elisabeth gaat vanaf de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof. Ze wordt vervangen
door meester Bart. Hij zal zich binnenkort voorstellen in de nieuwsbrief. Welkom Bart!
Juf Pietsje heeft de meeste werkzaamheden weer opgepakt en is zo goed als hersteld.
Juf Lammechien is inmiddels ook weer hersteld en weer een groot deel op school
(thuiswerkadvies geldt nog wel).
Juf Alie van der Veen ondergaat weer een behandeling en kan de komende weken niet voor
de klas staan. Juf Ria vervangt haar op maandagen en dinsdagen. De rest van de week is juf
Henny of meester Patrick er.
Meester Patrick sluit binnenkort zijn stage af in groep 3/4 en gaat de overstap naar groep 5/6
maken. Daar doet hij zijn LIO en hoopt na afloop zijn diploma als leerkracht op zak te hebben.
Op de vacature voor een administratieve kracht zijn verschillende reacties gekomen. Naar
aanleiding van de sollicitaties en gevoerde gesprekken kunnen we melden dat Helena
Westerhof onze school komt versterken. Ze is op dit moment op verschillende scholen
werkzaam als administratief medewerker. Welkom Helena.

In de week voor de voorjaarsvakantie zal er weer een moment zijn om met de leerkracht van
uw kind te spreken. Afhankelijk van de dan geldende maatregelen zal dit online of fysiek zijn.
U ontvangt t.z.t. een uitnodiging via Parro. We zullen daarbij aangeven hoe dit gesprek zal
plaatsvinden.

De zelftesten geven we vanaf groep 5 wekelijks mee. Mocht u ze niet willen ontvangen, dan
kunt u een berichtje naar de leerkracht van uw kind doen.
Verder zijn we in school verder gegaan op de manier van voor de kerstvakantie. We hopen
dat er op korte termijn meer vrijheden mogelijk zijn, zoals het ontvangen van ouders in de
school bijvoorbeeld.

Stichting Kinderopvang Friesland heeft aangegeven te willen starten met een BSO op onze
school, een brief hierover volgt binnenkort. Dit vraagt nog wel wat organisatie qua
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personeel, toestemming van diverse overheden en inrichting van de BSO-plek. Over het hoe
en wanneer wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd. We hopen in de loop van dit jaar de
BSO te kunnen starten. Afhankelijk van personeel, aanmeldingen en administratieve
handelingen zal dit waarschijnlijk na de mei- of zomervakantie zijn.

9 feb.
Studiedag – alle leerlingen vrij
11 feb.
Rapport 1
14 & 17 feb. Spreekavond (online of fysiek)
21-25 feb. Voorjaarsvakantie

21 jan Lilly
Groep 8
22 jan Harke
Groep 8
25 jan Klaas Jacob
Groep 5
29 jan Ruben
Groep 1
1 feb
Redmer
Groep 1
1 feb
Yfke
Groep 1
2 feb
Femke
Groep 5
‘Vandaag is het de dag, om nooit weer
te vergeten. De Heere God heeft jou,
alweer een jaar gespaard!’
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