Flessenpost
“Flessenpost” is de officiële en digitale nieuwsbrief van
Multifunctionele accommodatie “De Jutter” waarbinnen de
kinderopvang, het basisonderwijs (PO) en het voortgezet
onderwijs (VO), de bibliotheek en de Vliering een plek
hebben gekregen.

Nummer 3, 6 oktober 2016
Adres: Lutinelaan 3, 8899 BD Vlieland,
Tel: 0562 452772 info@dejutter.nl www.dejutter.nl

Agenda
10 oktober
11-28 oktober
13 oktober
14
17
18
19

oktober
oktober
oktober
oktober

Ouderraad
Afname Cito VAS-toetsen (zie elders)
Flessenpost 4
Leerlingen VO zijn om 12.00 uur vrij vanwege een studiemiddag.
Afsluiting Kinderboekenweek
Leerlingenraad
Ouderavond (uitgesteld; zie hieronder) Leefstijl
MR

Deze week
Ouderavond, 5 oktober 2016: een beknopte terugblik.
Gisteravond was de hal van de school gevuld met ouders, verzorgers en leerkrachten om te
horen hoe de school er op dit moment voor staat. De inspectie heeft immers het predicaat
“zwak” toegekend aan het VMBO. Voorzitter Lex Vergnes van de MR VO merkte op dat
transparantie op dit moment zeer noodzakelijk is en inspecteur Bergsma gaf in een duidelijk
betoog aan waar het aan schort in het voortgezet onderwijs. Hij beantwoordde op open wijze
de vele vragen uit de zaal. De begeleider in en van het verbetertraject, de heer Ruisch van de
VO Raad, gaf opening van zaken over de wijze waarop hij met de school, het team aan de
slag gaat. Vandaag is hij aanwezig, gaat de klassen in, spreekt met de leerkrachten en zal
volgende week donderdagmiddag de studiemiddag in het VO leiden. Gelet op de oproep van
de inspectie om de school in bestuurlijke zin anders te organiseren, wilde de voorzitter van het
schoolbestuur, mevr. Schokker, wel een tipje van de sluier oplichten: er wordt gesproken met
een bestuur aan de wal. Vanwege het voorgenomen gesprek van de MR met de Gemeenteraad
over dit laatste onderwerp op 17 oktober, wordt de geplande Ouderavond (met o.a. Leefstijl)
verzet naar 18 oktober, aanvang 20.00 uur

KINDERBOEKENWEEK 2016
De Kinderboekenweek staat dit jaar in het teken van “opa’s en oma’s”: een dankbaar
onderwerp waar altijd iets over te zeggen valt of, zoals ok bij ons op school, iets over te
vertellen is. Dat hebben een aantal van u (en ik ook) gisterochtend gedaan. Voorlezen is en
blijft iets bijzonders, misschien wel juist omdat dan de bekende herhaling (“nog een keer, nog
een keer”), zo pregnant naar voren komt. Lezen, voorlezen, luisteren: het zijn woorden die
niet overal nog steeds opgeld doen. De computer heeft veel terrein gewonnen. In deze
Kinderboekenweek wordt het boek in ere hersteld, voor zover dat nodig is. In de basisschool
zullen veel boeken worden gepresenteerd; in de bibliotheek is het helemaal feest. Een oproep
om thuis meer dan anders te (voor te) lezen is arbitrair: wat zouden wij ons bemoeien met uw
opvoeding? Maar toch durf ik een beroep te doen op de opa’s en oma’s in onze omgeving!

Algemeen
Erasmus + project
Afgelopen week hebben we de definitieve toezegging gekregen dat onze subsidie aanvraag
voor ons Erasmus+ project is goedgekeurd. Heel kort gezegd is dit project een vervolg op het
Comenius 3D-technology project waar de school de afgelopen jaren mee bezig is geweest.
Ook bij dit Erasmus+ project zal 3D-technology een grote rol gaan spelen het project heeft
dan ook de titel “3D in Education” gekegen. In juni 2018 zal het project in Friesland worden
afgesloten. In de tussentijd vinden er bijeenkomsten plaats in Zweden, Engeland, Spanje,
Noorwegen en Finland. Wij houden u op de hoogte.

Schoolplein
Het schoolplein, achter de school, is momenteel buitengewoon geliefd. Zo geliefd dat veel
kinderen na schooltijd en tot laat in de avond zich daar ophouden. Het hek gaat dagelijks op
slot maar de kinderen klimmen er over heen. Wij hebben de politie gevraagd toezicht te
houden op het terrein. Wilt u uw kind(eren) er op wijzen dat het schoolplein geen openbare
speelplaats is?

Hoofdluis
Er is weer hoofdluis geconstateerd in de basisschool. Wilt u uw kind(eren) goed in de gaten
houden en indien nodig ook controleren? Dit geldt natuurlijk evenzo voor het VMBO!

Doekoe-actie
Wilt u meesparen voor Sport- en Spelmaterialen bij de Coop? De school is er blij mee!!

De Sportieve Jutter.
Donderdag 15 september hebben we laten zien dat we samen een sportieve Jutter te zijn.
Om 8.30 werd er verzameld in de sporthal waar er werd gestart met een Energizer, de
leerlingen hebben van jong tot oud elkaar op de meest bijzondere manieren een “goede
morgen” gewenst. Waarna de leerlingen van klas 3 en 4 de groepen mee namen naar een
zonovergoten sportveld en waar het start sein werd gegeven van de Sportdag.
Overigens waren deze geweldige jongens en meisjes om 8.00 allemaal aanwezig om hun
onderdeel op te bouwen. Als opdracht van hun
examenprogramma (PTA) moesten de
leerlingen van klas 3 en 4 een Atletiek of een
Spelonderdeel organiseren of begeleiden.
De ouderraad verzorgde voor alle leerlingen
overheerlijke groente- en fruithapjes en er werd
in de twee pauzes die er waren, gretig van
gesnoept. Er was daarnaast ook limonade voor
de dorstige sporters. Namens alle leerlingen en
alle collega’s willen we de ouderraad bedanken
en hopelijk tot de volgende keer.

Elke onderdeel is in de weken hiervoor zowel binnen als buiten, schoolbreed, een keer in de
gymles gedaan. Wie is het snelst op de 50 meter sprint, wie springt het hoogst met de
Schotse sprong, wie gooit de speer het verst of springt het verst bij het verspringen? Wat
een prestaties! Op de sportdag moest het gebeuren. Een ieder heeft laten zien er met plezier
en sportieve strijd een geweldige sportieve ochtend van te maken. Aan het einde van de
ochtend kregen de leerlingen een sportcertificaat met de behaalde prestaties mee naar huis.
Daarnaast wil ik alle leerlingen en collega’s bedanken voor deze sportieve ervaring. Ik ben
eigenlijk best trots op ons allemaal. We hebben laten zien wat de Juttersportdag schoolbreed
inhoudt. Samen leren, samen sporten en samen beleven.
Dank jullie wel,
Sportieve groet, Thijs

Basisschool
Kinderpostzegels
Afgelopen jaar kozen we er als school voor om het project Vlieland voor Spieren te steunen.
Dit viel precies in dezelfde periode als de verkoopweek van de Kinderpostzegels. Dit jaar kiezen
we ervoor om wel weer de Kinderpostzegels te verkopen. Afgelopen maandag zijn de kinderen
begonnen met verkopen en ze doen dit nog tot woensdag 12 oktober. Naast de gebruikelijke
kaarten en postzegels zijn er dit jaar mooie pleisters en een Buurman en Buurman USB-stick
verkrijgbaar. De kinderen komen slecht een keer bij u langs. Het bezorgen van de bestellingen
gaat tegenwoordig via de post. Ook nemen de kinderen geen contant geld aan u kunt de
stichting Kinderpostzegels machtigen of een acceptgiro laten sturen.

Opening Kinderboekenweek
Afgelopen woensdag is de Kinderboekenweek met het thema “voor altijd jong” van start
gegaan. In de school werden de kinderen na de opening door Joost en juf Renske door opa’s
en oma’s voorgelezen. In de groepen zal er de komende tijd ook aandacht aan besteed
worden.

Foto’s
Wij zijn terughoudend met het publiceren van foto’s maar zoeken naar een verantwoorde en
goede manier om u toch een kijkje in het schoolleven te geven. Binnenkort meer informatie.

Parro-app
Een aantal groepen maakt op dit moment gebruik van de Parro-app. Deze
app is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem en is bedoeld om met
ouders te kunnen communiceren. In groep 7/8 wordt deze app door bijna
alle ouders gebruikt, hiervoor heeft u een uitnodiging via de mail
gekregen. Mocht u de app nog niet gebruiken en ook geen uitnodiging
hebben gehad laat het ons dan weten. De Parro-app is te downloaden in
de Playstore of via de Appstore.

Levensbeschouwelijk onderwijs
Afgelopen week is ds. Frans Weeda begonnen met de lessen levensbeschouwelijk onderwijs.
De lessen zijn iedere week op dinsdag om 13.15 uur. In een latere nieuwsbrief gaan wij
inhoudelijk in op het vak levensbeschouwelijk onderwijs.

Engels
Voor Engels maken wij gebruik van de methode Groove.me deze
methode leert de kinderen aan de hand van bekende Engelstalige
liedjes Engels. De kinderen van groep 7/8 hebben afgelopen
maandag een leerblad mee naar huis gekregen. Deze 15 woordjes
moeten ze voor aanstaande maandag kennen, zowel Engels –
Nederlands als Nederlands – Engels.

Financiële afrekening schoolreis
Nu de schoolreis van groep 7/8 er ruimschoots opzit is er ook duidelijkheid over de financiën.
We kunnen wel met zekerheid zeggen dat alle ouders een bedrag terug krijgen. Het is wachten
op de laatste facturen en daarna kunnen wij duidelijkheid geven over het exacte bedrag.

Voortgezet onderwijs
Afname Cito-toetsen klas 1
Vóór de Herfstvakantie heeft u, als het goed is, de ouderbrochure ontvangen met informatie
over de Cito VAS-toetsen.
De leerlingen maken de toetsen op de computer in de periode van 11 t/m 28 oktober.
Mocht u de ouderbrochure niet ontvangen hebben wilt u dat dan aangeven bij de mentor van
klas 1?
Martha Pelgrim

De Vliering
Vanaf 30 september de is de Vliering elk weekend open is onder leiding van Ben Potiek, van
19.00 tot 22.00 voor de groepen 7/8 en vmbo.

