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Agenda
14 en 15 november
24 november
25 november

De school is beide dagen gesloten
Bezoek groep 2 t/m 8 Sinterklaassprookje Harlingen
Bezoek groep 7/8 en klas 1/2 lezing 1666 door Jan Houter

Algemeen
Logopedie op de Jutter
Mijn naam is Jolande Hartendorp - Cupido, geboren en
getogen op Terschelling.
In 2012 ben ik afgestudeerd als logopedist waarna ik in
een logopediepraktijk in Sneek ben gaan werken.
Samen met mijn collega, Marlies van Nouhuys, ben ik in
2015 gestart met onze eigen logopediepraktijk op
Terschelling. Wekelijks kom ik naar Vlieland en verzorg ik
de logopedie op school. Kinderen en volwassenen kunnen
bij mij terecht wanneer er problemen zijn op het gebied
van taal, spraak, stem, mondgewoonten/ mondmotoriek,
gehoor en slikken. Voor meer informatie of vragen kunt u mij altijd bellen of mailen.
Tot ziens op school!
Jolande Hartendorp - Cupido, logopedist info@logopedieterschelling.nl
06-11719802 www.logopedieterschelling.nl

Basisschool
Hoi papa’s en mama’s
Ik ben Flip de Beer. Ik heb groep 1/2 al een paar keer op televisie
gezien (Koekeloere). Dat vond ik zo geweldig. Het lijkt me erg
gezellig op school. Daarom wil ik graag bij groep 1/2 langskomen.
Natuurlijk kom ik dan ook bij hen logeren! Ik kom logeren in het
weekend en neem dan een tasje met spullen mee en een
logeerboek (hier kinnen verhaaltjes, tekeningen en foto’s in).
De vrijdag na het lange weekend kom ik voor het eerst logeren.
Tot heel snel!
Liefs van Flip de Beer.
Sinterklaassprookje Harlingen
De kinderen van groep 2 t/m 8 gaan op donderdag 24 november naar het Sinterklaassprookje
in Harlingen. We vertrekken die dag met de 6.45 uur boot en verzamelen rond 6.30 uur in de
terminal van Rederij Doeksen, rond 14.25 uur nemen we de boot terug. Alle kinderen moeten
hun eigen bootpas en een lunchpakket meenemen.
Schoolfruit
Vanaf deze week is er schoolfruit op de basisschool. Op dinsdag, woensdag en donderdag
zullen de kinderen op school een stuk fruit krijgen.
Oudergesprekken
In de week van 21-25 november zijn er weer oudergesprekken op aanvraag. Wanneer u de
leerkracht van uw kind wilt spreken kunt u een afspraak maken. Uiteraard is het ook altijd
mogelijk om buiten deze periode een afspraak te maken. Ook kan het zijn dat de leerkracht u
uitnodigt voor een gesprek.
Omgaan met elkaar
Goed onderwijs is essentieel om kinderen voor te bereiden op de toekomst. Daar horen een
betrokken schoolteam en betrokken ouders bij. Kinderen ontwikkelen zich beter als school en
ouders samenwerken en goed communiceren.
Daarom hebben wij wederom een verzoek aan de ouders1
Mochten er veranderingen plaatsvinden in de thuissituatie, wilt u die dan doorgeven aan de
leerkracht? Deze veranderingen kunnen namelijk van invloed zijn op het gedrag van uw kind
in de groep. Ouders die een weekendje weggaan, kinderen die gaan logeren, ziekte in de
familie, een scheiding of het overlijden van een dierbare enz. kunnen van grote invloed zijn
op het gedrag van uw kind. Het is fijn als de leerkracht op de hoogte is van en verandering,
zodat de leerkracht op passende wijze op uw kind kan reageren. Naar aanleiding van een
teamvergadering over zichtbaar gedrag van kinderen hebben wij met de MR (zie voetnoot)
het volgende afgesproken.
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Dit bericht is afkomstig uit het schooljaar 2014/2015 en is door team en MR PO afgesproken

Afspraak – Omgaan met elkaar

Als het groepsproces zodanig wordt verstoord door ongewenst gedrag van uw kind, zodat
daardoor het normale lesprogramma geen doorgang kan vinden, wordt u gebeld met de
mededeling uw kind op te komen halen. De rest van de schooldag komt uw kind niet meer op
school. Na schooltijd wordt er met de ouders, het kind en de leerkracht over het ongewenste
gedrag gesproken. Het is mogelijk dat de intern begeleider of de directeur bij dit gesprek
aanschuift. Afspraken om te komen tot gewenst gedrag worden opgeschreven en ondertekend
door de aanwezigen bij het gesprek.
Hoewel deze afspraak is gemaakt voor het PO, zou het ook zo kunnen gelden voor het VO.
Máár, het zij gezegd, hier zal eerst met de MR VO over gesproken moeten worden.

Leerkracht afwezig: wat dan?
In deze tijd van het jaar kan het maar zo gebeuren: de griep slaat toe! Iedere keer wanneer
dit gebeurt, staat de school voor een complexe zaak: wie gaat invallen in welke groep? Hoe
organiseren wij op dat moment de bezetting?
In het teamoverleg PO is het volgende (voor de toekomst2) afgesproken:
•
•
•
•
•
•
•
•

Een zieke/afwezige leerkracht wordt zo veel mogelijk vervangen door de duoleerkracht, maar dat zal lang niet altijd mogelijk zijn;
Als dat niet lukt, zoekt Cees (in dit geval) verder om een leerkracht te vinden;
Het kan gebeuren dat ook dit niet slaagt;
Dan gaat een nieuwe situatie gelden: de leerlingen worden die dag verdeeld over
andere groepen;
Daarna gaat de regel gelden dat per keer een groep naar huis gaat, c.q. thuis mag
blijven;
Daarover wordt u dan altijd een dag van te voren geïnformeerd;
Kinderen die daarbij niet thuis kunnen zijn, worden altijd op school opgevangen;
De oplossing is dan dat de vrijgekomen leerkracht een andere groep voor zijn/haar
rekening neem. Geen enkele groep zit op deze manier langer dan één dag zonder
leerkracht.

Fasegroep 4 (10-14 jarigen)
1666 lezing
Op vrijdag 25 november brengen de kinderen van groep 7/8 en klas 1/2 een bezoek aan de
1666 lezing van Jan Houter. Deze lezing wordt gehouden in Podium Vlieland en begint om
10.30 uur en is om ongeveer 12.00 uur afgelopen. Jan Houter doet dit voor de school geheel
belangeloos en Podium Vlieland heeft een speciaal tarief voor ons gemaakt, waarvoor onze
hartelijke dank! Kinderen van groep 7/8 die met de 12.00 uur boot gaan kunnen bij Podium
Vlieland worden opgehaald.
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De MR PO zal hierover nog moeten overleggen.

Persoonlijke impressie van de interim-directeur bij faseonderwijs
Vandaag ben ik op bezoek
geweest bij de gymles van
fasegroep 4; wat een
geweldige belevenis! Jong
en ouder door elkaar heen
oefenden de leerlingen zelf
ontworpen activiteiten als
voorbereiding op volleybal.
Iedereen was actief; geen
kind uitgesloten en tussen
de leerlingen door liep
meester Thijs (of: meneer
Speelman voor klas 1 en 2) door de zaal, gaf aanwijzingen en complimenten of corrigeerde
verkeerde technieken. Meester Cees hield daarbij steeds het totaaloverzicht.
De visie van de school om met
leeftijdsgroepen het onderwijs
in te richten heeft mij verrast
en
geënthousiasmeerd.
Wanneer de nieuwe directeur
er is, zal dit één van de eerste
activiteiten het bijwonen van
deze opzet moeten/ kunnen
zijn. Ik ben, ik zeg het eerlijk,
te laat gaan kijken en beleven.
De Jutter heeft goud in handen
met het fase-onderwijs!

Voortgezet onderwijs
Kluisjes
De leerlingenraad heeft enige
tijd geleden gevraagd om de
kluisjes in gebruik te mogen
gaan nemen. Met de uitgifte
gaan wij volgende week
beginnen en wel op vrijwillige
basis. Leerlingen VO die een
kluisje willen gebruiken kunnen
bij Meilom (die dan weer terug
is van vakantie) een formulier
halen. In de bijlage van deze Flessenpost treft u een kopie van dit formulier aan.
De leerlingenraad PO zal ook opgestart gaan worden; eigenlijk als herstart want er was al
eerder een kinderraad of leerlingenraad in het verleden.

Bijlage: FORMULIER VOOR GEBRUIK VAN EEN KLUISJE
Voorwaarden voor het gebruik van een kluisje / gebruikersovereenkomst
1. Aan het begin van de huurperiode wordt eenmalig een borgsom van €10,- betaald.
2. Aan het einde van de huurperiode en bij het inleveren van de originele sleutel wordt de
borg terugbetaald.
3. Het verlies van een sleutel wordt gemeld bij de conciërge; een nieuwe sleutel maken kost
€ 7,50 en de nieuwe sleutel wordt geleverd als dit bedrag betaald is.
4. Indien een leerling de sleutel vergeten is, zal de conciërge het kluisje openen tegen betaling
van € 2,-5. Er mag door de leerling geen kopiesleutel gemaakt worden.
6. Het kluisje is bestemd voor het opbergen voor portemonnee, horloge, kettinkjes, ringen en
mobiele telefoon e.d. en zaken die met het onderwijs te maken hebben.
7. De directeur heeft het recht de inhoud van het kluisje d.m.v. een reservesleutel te
controleren, al of niet in het bijzijn van de leerling, maar altijd in het bijzijn van een leerkracht.
8. De school is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit diefstal uit het kluisje.

(Vaak
zal bij de eigen uitgebreide inboedelverzekering een dekking zijn tegen diefstal buitenshuis uit een afgesloten
ruimte.)
9. Het kluisje dient bij het eind van het schooljaar leeg en schoon te zijn, het deurtje van de
kluis moet open staan voor inspectie hiervan, ook als de huur wordt voortgezet.
10. Indien niet tijdig betaald, dan wordt het kluisje voorzien van een nieuw slot en vervalt de
borgsom aan de school.
11. Het kluisje mag niet onderling geruild of doorgegeven worden.
12. Het nummer van de kluis en sleutel staan geregistreerd op naam van de leerling in
Magister.
In te vullen door de leerling
naam leerling: ……………………………………………………………………….
klas: …………………………
datum: ……………………..
Handtekening van leerling:
……………………………………………………….

gaat akkoord met bovenstaande voorwaarden.

