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Agenda
6 februari

7 februari

Rapporten groep 3 t/m 8 mee. (Groep 1 / 2 tijdens
ouderspreekuur)
’s Avonds: Bingo……..
Algemene ouderavond (aanvang 19.30 uur op school)

8 februari

Presentatie sectorwerkstukken

9 februari

Schoolverpleegkundige op school
Toneel volksonderwijs: groep 1 t/m 6 13.30 uur, groep 7 t/m
klas 4 19.00 uur
Open dagen maritieme Academie

10 en 11 februari
13-17 februari

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

18 februari

Eerste dag voorjaarsvakantie

27 februari

Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie

Algemeen
Ouderavond
Komende dinsdagavond is er een algemene (voorlichtings)ouderavond. Deze was reeds eerder
aangekondigd. Ik nodig u namens het team van harte uit. We beginnen om 19.30 uur in
school. Ik hoop u allen te mogen begroeten.
Het programma luidt:
1. Welkom aan allen
2. Speciaal welkom: Kennismaking met Mevr. Margriet de Ru, de nieuwe directeur vanaf
27 februari
3. Informatie over bestuurlijke ontwikkelingen
4. Ontwikkelingen onderwijsconcept in fases
5. Ontwikkelingen verbetertraject voortgezet onderwijs
6. Afsluiting
Verder kunt u beelden en ervaringen zien over het 3D project.
Schaatsen
Afgelopen donderdag hebben wij op uitnodiging van de ijsclub mogen schaatsen in de
Elfstedenhal in Leeuwarden. Met ongeveer 80 kinderen en een groot aantal vrijwilligers
kwamen we rond 9.00 uur aan. Daar werden de schaatsen aangetrokken en tot 12.00 uur
werd er volop geschaatst. Moe maar voldaan konden alle kinderen aanschuiven voor een
patatje voordat de reis naar huis weer werd aanvaard.
Onze dank gaat uit naar de ijsclub voor de organisatie, de vrijwilligers, sponsoren en naar alle
kinderen die zich van hun allerbeste kant hebben laten zien deze dag.
We gaan in overleg met de IJsclub om voor de komende schooljaren een manier te vinden om
dit prachtige evenement een duurzame plaats te geven in de planning.

Toneel Volksonderwijs
Donderdag 9 februari is er het toneel van Volksonderwijs. De kinderen van groep 1 t/m 6
bezoeken de voorstelling om 13.30 ’s middags in De Bolder. Deze zal tot ongeveer 15.00 uur
duren, hierna zijn de kinderen vrij. De kinderen die tussen de middag bij de opvang zijn worden
door juf Renske meegenomen naar De Bolder. Het verzoek is om deze kinderen die dag wel
een fiets mee te laten nemen, zodat ze fietsend naar De Bolder kunnen gaan. De kinderen van
groep 1 en 2 kunnen rond 15.00 uur bij De Bolder opgehaald worden.
De kinderen van groep 7 t/m klas 4 en alle overige belangstellenden worden om 19.00 uur
verwacht. De zaal is open vanaf 18.45 uur.

Ouderspreekuren
In week 7 zijn de ouderspreekuren. De leerkrachten informeren u over de vorderingen van uw
kind(eren).

Nieuwe kasten……
Ik wil in deze Flessenpost even speciale aandacht voor de inzet van Meilom Soolsma. Naast
zijn reguliere conciërgetaken heeft hij erg handige en praktische opbergkasten gemaakt voor
al onze laptops en Ipads. Daarnaast heeft hij een kast gemaakt voor onze audiovisuele
apparaten. Hulde Meilom!

Basisschool
Personele zaken
Afgelopen week was juf Bea afwezig. Ze voelt zich niet fit en energiek genoeg om de benodigde
verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor haar taken. Ik heb met haar afgesproken een
korte “time-out” te nemen om haar energiebudget weer te vullen. Dankzij extra inzet van juf
Sanne en juf Rolien kunnen we alle activiteiten door laten gaan. (Dank juffen!)
Juf Martha is volgende week woensdag afwezig en donderdag iets later op school; ze moet
naar de wal wegens familieomstandigheden. Er worden afspraken gemaakt voor de opvang
van de leerlingen.
Mobiele telefoons
Voor het voortgezet onderwijs zijn er afspraken over het meenemen van mobiele telefoons.
Ook op de basisschool nemen (sommige) leerlingen tegenwoordig een mobieltje mee. Voor
ons aanleiding om daarop te anticiperen……. Deze apparaten hebben – nog – geen
toegevoegde waarde aan het onderwijsproces, maar kunnen zelfs hinderlijk zijn. Ik wil u
daarom vragen mee te werken aan het niet meenemen van een telefoon. Mocht uw kind tóch
een telefoon meenemen en daarmee in de klas bezig zijn, dan nemen we het apparaat in (en
geven het weer terug aan het eind van de lesdag).

Rapporten en ouderspreekuren
Ik heb besloten om voor de groepen 1 en 2 de rapporten niet vooraf mee te geven aan de
leerlingen, maar tijdens het gesprek het rapport toe te lichten en daarna mee te geven. Deze
wijziging is in eerste instantie eenmalig.

Voortgezet onderwijs
Personele zaken
Juf Danique heeft aangegeven haar lessen (culturele en kunstzinnige vorming) te willen
beëindigen. Ze geeft deze lessen nog tot de voorjaarsvakantie. We gaan op zoek naar een
nieuwe docent. We hebben wel de afspraak gemaakt dat juf Danique de lessen aan de
examenkandidaten blijft geven zolang er nog geen nieuwe docent gevonden is. Langs deze
weg wil ik juf Danique reeds dank zeggen voor haar inzet voor onze leerlingen en onze school.
Schoolverbeterplan
Afgelopen weken heeft het team – onder begeleiding van Hans Ruisch - hard gewerkt aan de
verbeterplannen. Afgelopen vrijdagmiddag is er tevens inhoudelijk gesproken over een ander
onderwijsconcept dat meer recht doet aan de ontwikkelpotentie van leerlingen. Tijdens de

ouderavond gaan we u daarover informeren. Het is belangrijk dat ook u daarbij betrokken
bent. Samen maken we school…….
De volgende Flessenpost verschijnt op 17 februari

