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Agenda
1 november
7 november
10 november
11 november, 11.30 uur
17 november

Schoolarts/verpleegkundige groep 1 en 2
Ouderraad + werkweek klas 4 (maandag tm vrijdag)
Lootjes trekken
Start lang weekend: 14 en 15 november school gesloten
Flessenpost 6

Algemeen
Men heeft het wel eens over “regeren is vooruitzien”. Wel, daar ben ik hartstikke voor, maar
het is niet altijd gemakkelijk daar acties mee voor te bereiden. Afgelopen dinsdag is onze
school (als gebouw) opgeleverd. De aandachtspuntjes, c.q. de knelpunten zullen nog hersteld
worden maar in grote lijnen is de school nu klaar. Klaar voor nu en voor in de toekomst.
Een toekomst die minstens op één onderdeel ongewis is en dat is het leerlingenaantal. Op 1
oktober jl. (een bekende onderwijsdatum; ieder jaar worden dan op alle scholen de leerlingen geteld
en op basis van dat aantal ontvangt de school de bekostiging voor het daar dáárop) zaten er 70
leerlingen op de basisschool en 34 in het voortgezet onderwijs. In vergelijking met 2015 zijn
dat in totaliteit 10 leerlingen minder.
De verdeling van de leerlingen op 1 oktober 2016 is als volgt:
Basisschool
VMBO
4 jaar:
5 jaar:
6 jaar:
7 jaar:
8 jaar:
9 jaar:
10 jaar:
11 jaar:
12 jaar:

5 leerlingen
7
6
10
7
11
13
10
1

klas
klas
klas
klas

1:
2:
3:
4:

11 leerlingen
13
6
4

De geboortecijfers op Vlieland van de afgelopen jaren zijn ook niet hoog. Met een beetje
rondvragen en –kijken hebben wij vastgesteld dat het aantal geboortes rond de 4 á 5
kinderen ligt, met als uitschieter 2016 met wellicht 8 potentiele leerlingen! Aantallen van 10
en meer, zoals nu nog wel het geval is, lijken voorlopig voorbij.
Meten = weten, wordt vaak gezegd. Dat klopt. Dit geschreven hebbend, kan ik niet anders
dan concluderen dat het aantal leerlingen op onze school de komende jaren zal dalen.
Tenzij……………………….
Albert-Jan van Klaveren
Volksonderwijs
Namens Volksonderwijs wil ik vragen om collectanten voor het Sinterklaas feest. Het is een
feest voor onze kinderen maar ieder jaar lastig om collectanten te vinden.
Misschien dat deze oproep in de Flessenpost daarbij helpt! De week na het "lange weekend"
zal de collecte zijn. Des te meer collectanten, des te kleinere wijken. Alvast bedankt.
Opgave bij Ramona Kamp-Dekker, secretaris Volksonderwijs
(Moeder van Simon die op het Kokkeltje zit) de Drift 7, 06-22210718
STICHTING LEERGELD
De Stichting Leergeld is een landelijke stichting die in 1996 is opgericht en inmiddels op 93
plaatsen in ons land actief is.
Leergeld heeft als doel alle
kinderen in de leeftijd van 4
tot 18 jaar aan cultuur en
sport
te laten deelnemen. Voor
sommige ouders kan het
lesgeld
een
financiële
drempel zijn en dan kan
Leergeld hulp bieden. Ook
voor schoolse zaken kan
Leergeld hulp bieden zoals
voor leerlingen in het VO een
laptop verzorgen en aan het
begin van het schooljaar hulp bieden bij de aanschaf van een schooltas, een etui, schriften en
andere schoolspullen.
Vlieland valt onder Stichting Leergeld Leeuwarden en daar kunt u ook uw aanvraag indienen.
Leergeld werkt met een intermediair die bij u thuis komt om samen met u te bekijken of u
voor hulp van Leergeld in aanmerking komt. Uiteraard wordt uw aanvraag discreet behandelt.
Op verschillende plekken op Vlieland liggen folders van Leergeld zoals bij de Jutter en de
praktijk van de huisartsen.
U kunt Leergeld ook bereiken per e-mail:info@leergeldleeuwarden.nl
Leergeld zegt: nu meedoen, is straks meetellen!!!!

KINDERCARNAVAL!!
Ben je een danser? Hou je van een feestje? Geef je dan nu op om met Ellen Schenk en
Sandra Grijpstra een leuke dans in te studeren. Deze dans gaan jullie laten zien gedurende
de optocht. De optocht voor Kindercarnaval staat voor zondag 12 Februari om 14.00 uur
gepland. Aansluitend gaan we naar de stoep om feest te vieren.
Lijkt het je leuk, geef je dan op voor 31 Oktober, Tel: 06-25577645

Terugblik op ouderavond
Op dinsdagavond 18 oktober vond de jaarlijkse Ouderavond plaats en wel een week na een
speciale ouderavond rond het rapport van de inspectie van het onderwijs.
De voorzitter van de Ouderraad, Miranda van Koot, opende de avond en gaf vervolgens de
voorzitter van het schoolbestuur,
mevrouw Schokker het woord.
Zij informeerde de aanwezige
ouders over het geplande traject
om de school op een andere
manier te gaan besturen door
een stevige relatie aan te gaan
met AMS Franeker: de Anna
Maria
van
Schurman
Scholengemeenschap.
Ellen Kroon en Miranda van Koot

Een flitsfilmpje, gemaakt door Meester Cees, leidde het
thema van deze Ouderavond in, nl. “Leefstijl”: hoe ga je
met elkaar om? Daarna nam de coördinator van dit
project, Annemiek van Middendorp, ons enkele malen
mee op reis door de wereld van Leefstijl-activiteiten.
Energizers, contactmomenten: het was leuk om te doen
en goed om te weten! De werkzaamheden in het
afgelopen schooljaar werden door secretaris Ellen Kroon
vermeld. De penningmeester van de Ouderraad, Miriam
Kikstra, riep de ouders op de (vrijwillige) bijdrage te gaan
betalen.
(U ontvangt dezer dagen of heeft al ontvangen de brief over
de ouderbijdrage).

Mevr. Joke van der Wal vertelde vervolgens over de
Stichting Leergeld (zie elders) en een korte verklaring
van de MR werd voorgelezen. Nieuwe ouderraadsleden
werden voorgesteld en degenen die afscheid namen
werden bedankt.

Tenslotte namen locatie-coördinatoren Cees Visser en Thijs Speelman het woord om iets over
het PO en het VO te vertellen. Na een korte rondvraag sloot de voorzitter rond 21.30 de
vergadering.

Basisschool
Toets Engels
Groep 7/8 heeft op maandag 7 november 2016 een toets van Engels. Het leerblad is op
maandag 24 oktober 2016 meegegeven.
Schoolfruit
Van 7 november tot en met 10 april krijgen de leerlingen
van de basisschool drie keer per week gratis
aangeboden.

Voortgezet onderwijs
Leerlingenraad
A.s. maandag komt de Leerlingenraad bij elkaar om
praktische (leerling) zaken door te spreken. Op de agenda staat o.a. het gebruik van de
kluisjes. Fijn dat leerlingen zo gevormd kunnen worden democratie en burgerschap.

