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Agenda
16-20 januari

Dhr. Moorlag, mevr. Middendorp, dhr. Speelman afwezig in
verband met Erasmus 3D project in Borås Zweden.

20 en 21 januari

Open dagen MBO scholen (zie overzicht in deze Flessenpost)

25 januari

Margedag PO. Leerlingen van groep 1 t/m 8 zijn deze dag vrij

1 februari

Open dag Simon Vestdijk

6 februari

Rapporten groep 1 t/m 8 mee

6 februari

BINGO

7 februari

Ouderavond. Algemene informatie en kennismaking met de
nieuwe directeur, mevr. De Ru

10 en 11 februari

Open dagen Maritieme Academie

13-17 februari

Oudergesprekken groep 1 t/m 7, VO- verwijsgesprekken groep
8

Algemeen
Even voorstellen
Zoals u in een eerder extra Flessenpost hebt gelezen, ben ik tot aan de voorjaarsvakantie
directeur van De Jutter. Ik voel mij vereerd gevraagd te zijn om in deze periode met het team,
leerlingen en ouders verder vorm te mogen geven aan de schoolontwikkeling. Dat mocht ik
ook eerder al eens doen (tussen 2007 en 2011, toen nog Zeester en Krijtenburg). Ik hoop in
deze korte tijd tóch een steentje bij te kunnen dragen.
Ik ben elke week twee (wisselende) dagen op school. Na de voorjaarsvakantie geef ik het
stokje over aan de nieuwe directeur, mevr. De Ru. Ik ben blij met de beide schoolcoördinatoren
Thijs Speelman en Cees Visser. Voor vragen kunt u natuurlijk bij hen terecht. Indien nodig sta
ik ook altijd open voor contact met u. U kunt mij bereiken op 06 – 51286240.
Met het team en de leerlingen heb ik deze week reeds plezierig kennis gemaakt. Wellicht
ontmoet ik ook u de komende weken. In ieder geval reken ik erop dat u allen op 7 februari
naar de ouderavond komt. Ik reken op een fijne samenwerking, want alleen samen maak je
de mooiste school………
Joop Hakze
Ouderavond
Op dinsdag 7 februari is er een ouderavond. De avond staat in het teken van algemene
voorlichting over ontwikkelingen van de school. Tevens is er de gelegenheid kennis te maken
met de nieuwe directeur, mevr. De Ru. Ik hoop u allemaal te mogen begroeten.

Basisschool
Team
Vanaf deze week werkt juf Rolien op maandag en dinsdag in groep 1 en 2, juf Sanne doet dat
op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Tineke werkt op maandag en dinsdag in groep 3 en
4 en op woensdag in groep 7/8.
Margedag
Het team van het PO zal op woensdag 25 januari de NOT bezoeken in de Jaarbeurs in Utrecht.
Om die reden zijn de kinderen van groep 1 t/m 8 woensdag 25 januari vrij.
Stijldansen
Op maandag 13 en dinsdag 14 februari komen Saco Velt en Rianne de Vries weer naar Vlieland
om danslessen te verzorgen aan groep 7 en 8. Uiteindelijk zullen er naar aanleiding van deze
lessen weer een aantal paren gekozen worden die doorgaan naar de halve finale in de
dansschool in Leeuwarden. Deze is op 10 maart. De paren die dansen in de halve finale maken
kans om door te gaan naar de finale op woensdag 7 juni in de Harmonie………
Dans-/zanglessen groep 1 t/m 8
Vanaf 16 januari zullen Miriam Visser en Judith Olthuis voor de groepen 1 t/m 8 dans- en
zanglessen verzorgen. Deze lessen zullen drie weken lang op maandag en dinsdag gegeven
worden.

Rapporten
Begin februari krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 hun rapport. Op dit moment zijn nog niet
alle rapporten terug op school. Zou u uw kind deze zo snel mogelijk mee willen geven,
zodat de leerkracht hiermee aan de slag kan?
Afwezigheid meester Cees
Meester Cees is maandag 16 januari afwezig in verband met zijn opleiding, juf Renske vervangt
hem in groep 7/8.

Voortgezet onderwijs
Erasmus plus 3D project 2016 - 2018
We hebben vorig jaar januari een aanvraag ingediend om mee te mogen doen aan dit project.
In oktober kregen we een positief bericht en mochten we beginnen.
We zijn binnen het project “leading school”. Met de verkregen subsidie kunnen we onze
school extra ontwikkelen.
Op dit moment staan er 2 3D printers. De bedoeling is dat we in de verschillende lessen er
schoolbreed mee aan het werk gaan.
Ook buiten schooltijd willen we hier een vervolg aan geven. We werken samen met het “House
of design”. Dat is onze partner die vanaf het begin er al bij is. Zij ondersteunen ons op het
gebied van creatieve mogelijkheden. (http://www.houseofdesign.nl/)
We willen als leading school een doorgaande lijn creëren op het gebied van lesgeven in het
werken met 3D printers in het onderwijs.
Andere partners waar we mee samenwerken zijn de Provincie Friesland en Ann Brown, onze
steun en toeverlaat bij de start van dit aanlopende proces. (heel veel papier werk voor Brussel).
Collega’s uit Sneek, Spanje (Valencia), Zweden (Borås), Noorwegen, Finland, Engeland.
Komende week trappen we af in …..Zweden!
Zaterdagmorgen vertrekken dhr. Moorlag, mevr. Middendorp en dhr. Speelman en komen 22
januari terug. Er gaan ook twee leerlingen mee: Winston uit klas 2 en Sem uit klas 1.
Er is voor deze week een aangepast rooster opgesteld.
Ik wens de collega’s en leerlingen een hele goede reis en ben nu al nieuwsgierig naar hun
ervaringen. Wij houden u op de hoogte.

Decanaat

De komende periode staat voor de leerlingen van de bovenbouw in het teken van de
sector/profiel keuze. Belangrijke data voor loopbaan oriëntatie en ter voorbereiding
op een goede doorstroming naar een vervolgopleiding zijn:
Datum
Zaterdag 14/1
9.30 – 13.00
uur

Doelgroep
Leerlingen
van Klas 3B/
4 en ouders

Activiteit
Beroepen en
opleidingeninformatiemarkt
MBO breed

Omschrijving / info
Locatie: Leeuwarder Lyceum (
Pieter Jelles Aldlân). Alle MBO
opleidingen presenteren zich.

woensdag
18/1

20 & 21/1

20 & 21/1

Klas 3A

Wegwijsdag

Open dag Friesland
College
Locaties: Leeuwarden en
Heerenveen
Open dag Friese Poort
Locaties: Leeuwarden,
Drachten, Sneek

20 & 21/1

Open dag Nordwin college
Locaties: Heerenveen,
Leeuwarden, Sneek

01/02

Simon Vestdijk Harlingen
Locatie: Harlingen
Open dag Maritieme
Academie Harlingen

10 & 11/2

Programma in bezit van de
leerlingen
NHL, Stenden en van Hall
Larenstein
bieden workshops ter oriëntatie
op de profielkeuze t.a.v. havo 4
aan – uitnodigingsbrief is
uitgegeven aan de leerlingen
van klas 3A
Vrijdag 20 januari van 14.00 tot
21.00 uur
Zaterdag 21 januari van 9.30 tot
13.00 uur
Vrijdag 20 januari van 14.00 tot
21.00 uur
Zaterdag 21 januari van 9.30 tot
13.00 uur
Vrijdag 20 januari van 14.00 tot
21.00 uur
Zaterdag 21 januari van 9.30 tot
13.00 uur
Woensdag 16.00 tot 21.00 uur
Vrijdag 29 januari 16.00 tot
20.00 uur
Zaterdag 30 januari 10.00 tot
15.00 uur

