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Agenda
22 december
23 december
9 januari 2017

Kerstdiner, laatste schooldag 2016
VO gesloten; PO om 11.30 uur vrij
1e schooldag 2017

Vanuit het bestuur
Benoeming directeur De Jutter !
Na een zorgvuldige procedure heeft de benoemingsadviescommissie Margriet de Ru unaniem
voorgedragen als kandidaat voor de functie van directeur van De Jutter. Het voorstel is
overgenomen en Margriet zal worden benoemd. Zij start op 27 februari as.
Sinds een aantal jaren is Margriet nu integraal directeur van een school voor voortgezet
speciaal onderwijs in Arnhem (cluster 2 voor leerlingen met communicatieproblemen).
Hiervoor was ze teamleider op de afdeling basisonderwijs van deze school.
Ze heeft de schoolleidersopleidingen basisbekwaam en vakbekwaam gedaan en is
geregistreerd schoolleider.
Margriet is 56 jaar en gehuwd met een inmiddels gepensioneerde maar –zoals Margriet
aangeeft- actieve man. Ze is zeer enthousiast over haar nieuwe functie. Zelf heeft ze
aangegeven vereerd te zijn dat ze door de sollicitatiecommissie gekozen is om de processen
en de ontwikkelingen van de school te mogen gaan (bege)leiden.
Ze heeft er zin in om samen met het team, de leerlingen en de ouders aan de slag te kunnen
gaan.

Algemeen
Mijn laatste bijdrage aan een Flessenpost. Wat is de tijd snel gegaan van eind april tot nu. Ik
liet eerder doorschemeren vóór de winter te willen vertrekken en dat is gelukt. Er is een
nieuwe directeur, er is een Plan van Aanpak geschreven en niet
voor ieders ogen zijn zaken in gang gezet die de school vooruit
moeten helpen.
Het was een pittige tijd waar ik, mede dankzij het schoolbestuur,
met plezier een tijd op De Jutter mocht doorbrengen. Ik dank met
name Thijs en Cees die beiden als ware teamleiders hun
verantwoordelijkheid in moeilijke tijden hebben genomen.
Terug naar huis, op weg naar een nieuwe klus!
Goede kerstdagen, een prettige jaarwisseling en het allerbeste
toegewenst aan de school, aan u, de leerlingen en alle betrokkenen.
Albert-Jan van Klaveren
De Flessenpost ontvangen/niet ontvangen??
Het mechanisme waarmee de Flessenpost verstuurd wordt is aangepast. Dit heeft voor
geabonneerden het voordeel dat deze zelf hun abonnement kunnen veranderen of zelfs
opzeggen. Onderaan de mail van de Flessenpost is een link om dat mee te doen. Een ander
voordeel is dat iedereen zich ook kan abonneren op de Flessenpost. En onze administratie
hoeft deze handelingen nu niet meer te doen!
Nieuwe computers
Doordat we veel meer gebruik maken van ICT tijdens de les hebben we steeds tekort aan
computers. Daarom is besloten extra computers aan te schaffen: een 9-tal Dell computers.
Deze computers zijn weer sneller dan de vorige en de leerlingen zijn er blij mee. Ook het
formaat is zodanig dat ze makkelijk op een schoolbank passen. Nu hebben we de beschikking
over 21 computers voor leerlingen. Verzoek aan iedereen om verantwoordelijk met deze
computers om te gaan zodat we hier nog lang gebruik van kunnen maken:







Als er iets niet klopt aan je computer,
dan meld je dat aan je docent, die zorgt
er dan voor dat deze wordt nagekeken.
De computer lever je weer netjes in, in
lokaal 115 en sluit hem aan op de
adapter (of oplader).
Gebruik de computer alleen voor
schoolwerk, daar zijn ze voor bedoeld.
De stickers op de computers zijn
belangrijk om eventueel defecte
apparaten onder garantie te kunnen
vervangen, laat deze dus zitten.

Fasegroep 2
Project 3-jarigen
Na de kerstvakantie begint ons project “driejarigen”. Zoals bekend wil de Jutter graag alle
kinderen van 0-18 jaar van dienst zijn in het Kinderdagverblijf, de scholen en op De Vliering.
Wij hebben daarom al eerder de leeftijdsfasen als volgt vastgesteld:
Fasegroep
Fasegroep
Fasegroep
Fasegroep
Fasegroep

1:
2:
3:
4:
5:

0-3 jaar
3 – 7 jaar
7 – 10 jaar
10 – 14 jaar (groep 7/8 en klas 1/2 )
14 – 18 jaar.

Op het grensgebied van fase 1 en fase 2 bevinden zich de driejarigen: een geweldige
leeftijdsgroep van peuters /kleuters die zo vaak sprongen in hun ontwikkeling maken. In den
lande worden steeds vaker Kindcentra gevestigd waarbij de school wordt uitgebreid met de
leeftijdsgroep daaraan voorafgaand.
Wij hebben de kans om in één gebouw mee te gaan in deze vooral sociale en talige
ontwikkeling van de 3-jarigen en hebben Tjikkie van Huissteden gevraagd om hierin het
voortrouw te nemen. Zij zal in overleg met het KDV op reis gaan. Een reis op weg naar…..?
Wel, die bestemming is nog niet definitief gemaakt, noch de wijze waarop gereisd zal gaan
worden. Máár, en daar ben ik persoonlijk heel blij mee, met Tjikkie denken wij een goede
reisleidster gevonden te hebben.
Binnenkort hoort u meer en zullen met name de ouders van de 3-jarigen uitgenodigd worden
om te komen spreken over fasegroep 2/3!

Basisschool
Nieuw op school
Nieuw op school is Menthe van Kernebeek (groep 7) die vanuit Marum is verhuisd naar de
Dorpsstraat waar haar ouders de oude drogisterij aan het verbouwen zijn tot modewinkel. Na
de kerstvakantie komt haar broer Joran ook naar school en hij zal zijn schoolloopbaan
vervolgen in klas 1. Beiden welkom en een goede tijd toegewenst bij ons op school en hier op
Vlieland.
Leerlingenraad
School de Jutter heeft bedacht om een leerlingenraad te organiseren met de kinderen uit groep
3 tot en met groep 8. De leerlingenraad bestaat uit:
groep3:Silas/ groep4:Belle/ groep5:Flore/ groep6:Adilia/ groep7:Lianne/groep8:Valentijn.
De leerlingenraad betekent een raad met kinderen van school de Jutter. De leerlingen
bedenken nieuwe regels b.v: schuurtje vaker open. School de Jutter doet en probeert veel
voor de kinderen. Maar niet alles lukt en kan. Maar dat maakt niet uit want de kinderen zijn
ook nu al blij!
Vriendelijke groeten van heel school de Jutter⭐️ Geschreven door Flore Lanting

Personele zaken
Juf Anke Cupido heeft om persoonlijke redenen besloten om met ingang van 1 januari 2017
te stoppen als leerkracht. Zo’n bericht komt flink binnen; bij u, bij ons. Het bestuur zal in
overleg met Anke bezien op welke wijze afscheid genomen zal worden en u wordt daar
natuurlijk over geïnformeerd. Haar taken worden na de kerstvakantie overgenomen door
Rolien Stapel, geen onbekende binnen de school. Samen met Sanne de Jong zal zij het
onderwijs in groep 1 en 2 verdere gestalte doen geven.
Ik had dit alles eerst op woensdagmorgen vroeg willen communiceren met de ouders die daar
voor uitgenodigd zijn. Gelet op de melding “nieuwe directeur”, is dit dus iets anders gelopen.

Bibliotheek (zie bijlagen)
De Vliering
De Vliering Vlieland heeft in de kerstvakantie aangepaste openingstijden.
Donderdag 22 december: 13.30u - 15.30u
Vrijdag
23 december: 14.00u - 16.00u
19.00u - 22.00u
Zaterdag
24 december: gesloten
Donderdag 29 december: 15.30u - 17.00u
Vrijdag
30 december: 14.00u - 16.00u
19.00u - 22.00u
Zaterdag
31 december: gesloten.
De Vliering wenst iedereen fijne feestdagen toe.

