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Agenda
27 februari
28 februari
02 maart
01 en 02 maart
10 maart
14 maart
20 maart
14-23 maart

Start na de voorjaarsvakantie
Vergadering OR
Vergadering MR
Geboorte Ties, zoon van Cees en Bianca
Boekpresentatie het vergeten schilderij
Groep 3A orientatie op het AMS
Halve finale Saco Velt Bokaal
Zorg en rapportbespreking VO
Ouderavond VO
rekentoetsen

Algemeen
Op 28 februari is Ties geboren, zoon van Cees en Bianca. Van harte gefeliciteerd! Cees heeft zijn
vaderschapsverlof opgenomen en is daardoor tot 8 maart afwezig geweest op school.
Voor groep 7 en 8 is het daardoor een andere week geweest dan gepland. De opvang is met de geringe
mogelijkheden tot opvang zo goed mogelijk geregeld. Toch kan het zijn dat het voor de leerlingen van
groep 7 en 8 onrustig is geweest, zeker door de bijzonder gebeurtenissen ook nog de afgelopen week
(boekpresentatie en dansen)
De afgelopen week ben ik (Margriet de Ru) met een volle agenda (direct de eerste twee dagen al een
OR en MR vergadering) op de Jutter gestart. Ik voel me erg welkom en heb enorme zin om samen met
het team en de ouders bezig te gaan de plannen van de school te gaan verwezenlijken.
Er is luis geconstateerd op school. Nog even ter herinnering: Wanneer bij een leerling luis of neten
worden geconstateerd wordt de leerling naar huis gestuurd om zich door ouders te laten behandelen
(met een luizenbestrijdingsmiddel). Een behandeld kind is natuurlijk weer welkom op school. Na de 1e
behandeling moet het haar dagelijks met de luizenkam gekamd worden. Na tenminste 10 dagen moet
het haar weer met een luizenbestrijdingsmiddel behandeld worden. Het allerbelangrijkste is dat haar

waar neten in zitten of hebben gezeten zeker twee weken dagelijks met de luizenkam gekamd wordt.
We hopen op uw medewerking.

Vanuit de MR
Beste ouders/verzorgers,
Natuurlijk kunt u altijd met vragen over school terecht bij de mentoren of groepsleerkrachten van uw
kinderen, maar weet u dat de ouders die zitting hebben in de MR daar ook graag toe bereid zijn? Zij
horen het ook graag als u op- of aanmerkingen of ideeën hebt. Daarom stellen we ze hier nog even
aan u voor.
Voor de basisschool zijn dat:
Ellen Kroon, Robert Algra en (nu nog) Roland Bakker.
Voor het VO
zijn dat Lex Vergnes en Harrie Jurjens.

Basisschool
Vanwege langdurig zieken en de moeilijkheid om voor de school op Vlieland structurele vervanging te
organiseren hebben verschillende lesgroepen al teveel met wisselingen van leerkrachten te maken
gehad. We merken dit aan onze leerlingen. De spanningsboog wordt korter evenals de lontjes en dit
heeft natuurlijk ook effect op de sfeer in de groepen. Uiteraard vinden we dat als team heel vervelend
en hopen we voorlopig te kunnen werken met een opvangschema met vooral voor de leerlingen bekende
leerkrachten.
Dat schema ziet er als volgt uit:
Week 11 (13 t/m 17 maart)
Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6

maandag
Rolien Stapel
Tineke
Hansen
Sanne Jong

Groep 7-8
Cees Visser
Week 12 en verder
Groep 1-2
Groep 3-4
Groep 5-6

maandag
Rolien Stapel
Tineke
Hansen
Sanne Jong

dinsdag
Rolien Stapel
Tineke
Hansen
Sanne Jong
Cees Visser
dinsdag
Rolien Stapel
Tineke
Hansen
Sanne Jong

woensdag
Rolien Stapel
Tineke
Hansen
Martha
Pelgrim
Cees Visser

donderdag
Sanne Jong
Renske Snip

vrijdag
Sanne Jong
Renske Snip

Martha
Pelgrim
Cees Visser

Martha
Pelgrim
Cees Visser

woensdag
Rolien Stapel
Renske Snip

donderdag
Sanne Jong
Renske Snip

vrijdag
Sanne Jong
Renske Snip

Martha
Martha
Martha
Pelgrim
Pelgrim
Pelgrim
Groep 7-8
Cees Visser
Cees Visser
Tineke
Cees Visser
Cees Visser
Hansen
We hopen dat dit de onrust wat zal weg nemen. Natuurlijk besteden we momenteel veel aandacht aan
de sfeer in de klassen. Op school gaan we naast leefstijl ook met de gedragsthermometer aan de slag.
Groep 7/8 doet dat al en komende week gaat groep 5/6 hier mee aan de slag. Later zullen mogelijk de
andere groepen ook volgen. We zouden het fijn vinden wanneer ouders thuis ook aandacht willen
besteden aan wat de leerlingen zelf kunnen doen aan sfeerverbetering en hoe ze altijd respectvol met
de ander om kunnen blijven gaan in de klas.
Er is de afgelopen jaren heel veel gebeurd in de school. Ik snap dat voor veel ouders de emmer door
de onrust op school behoorlijk volgelopen is. Ik heb er vertrouwen dat met de vaste mensen die nu in
het PO werken een goede doorstart gemaakt kan worden, samen met het VO richting fase-onderwijs.

Het huidige onderwijs van het PO voldoet gelukkig aan de inspectie eisen. Wel zijn er
vernieuwingsverwachtingen in dat samengaan met het VO. Omdat en het toekomstige onderwijs en de
personele bezetting nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn vraag ik daarbij aan u echter wel nog wat
geduld, begrip en steun.
Nieuwe speelregels:
In de ochtendpauze is het persoonlijk speelmateriaal (skeelers, longboarden, hoverboarden) niet
buiten. Dit vanwege:
- de veiligheid van andere kinderen en zichzelf.
- de kans op materiele schade te beperken.
- het individuele karakter van dit speelmateriaal nodigt niet uit tot samenspelen wat we jammer
vinden.
We willen graag dat ook de kleuters tot 08.30 uur buiten spelen. Alle leerlingen van het PO zijn vanaf
08.20 uur welkom. Ouders en kinderen van groep 1/2 zijn welkom vanaf 8:20 op het schoolplein. Om
8:30 gaat de bel en gaan alle kinderen via een vaste volgorde naar binnen. Ook groep 1/2.
Saco Velt Bokaal 2016/2017
Alle leerlingen van groep 7 en 8 gaan vrijdag met Renske Snip en enkele ondersteunende ouders naar
de wal voor de danswedstrijden voor de Saco Velt bokaal. We wensen al onze leerlingen veel succes.
Het vergeten schilderij
De presentatie van het boek “Het vergeten schilderij” was een hele happening. De ambassadeur van
Australië werd door de leerlingen van groep 5/6 en groep 7/8 feestelijk onthaald op de kade. Vijf
leerlingen zijn met het gezelschap mee geweest naar het Tromp’s Huys. In de middag kwam het
gezelschap naar school en is er een rariteitenkabinet geopend. De ambassadeur heeft daar uit
Australië een eerste voorwerp in geplaatst. Het is de bedoeling dat leerlingen dit kabinet verder gaan
vullen.
Het vergeten kind
De OR heeft samen met het team het goede doel uitgekozen. Dit jaar zal er ingezameld worden voor
“het vergeten kind”. Kinderen die in tehuizen en eventueel andere jeugdinstellingen zitten. U zal
hierover nog verder ingelicht worden.

Vanuit de OR
Gevraagd: Hulpouders voor Paasspeurtocht PO
Wie kan en wil er helpen met de paasspeurtocht op donderdagmiddag 13 april van 13:00 tot 15:30?
Graag even een berichtje naar Miriam Kikstra tel. 06-23 95 95 08

Voortgezet onderwijs
Op het Voortgezet onderwijs wordt momenteel hard gewerkt om de afdeling inspectie”proof” te gaan
maken. 19 april komt de inspecteur om de stand van zaken in ogenschouw te nemen. Omdat de
inspecteur graag vernieuwend onderwijs wil zien heeft het VO team besloten vast te beginnen met het
ontwikkelen van de pilot fase-onderwijs 10-14 jaar. Niet alleen raakt het team geïnspireerd door het
met klassen doorbroken en gepersonaliseerd onderwijs aan de slag te gaan, we hopen zo ook echt wat

te kunnen laten zien. Zodra we materiaal hebben zullen we ouders uitnodigen voor een kennismaking
met de pilot.
Verder wordt er door enkele leerkrachten onderzocht of we van de VMBO basis en kader bovenbouw in
samenwerking met een andere school toch nog zelf een profiel kunnen gaan aanbieden. Wordt
vervolgd…
Komende week zullen de facturen verstuurd worden voor de werkweek. De leerlingen van groep 1, 2
en 3 zullen van 15 t/m 19 mei op werkweek gaan naar de Ardennen.
Op 14 maart vinden de zorg en rapportbesprekingen plaats. Op 20maart zult u op de ouderavond van
deze besprekingen de terugkoppeling krijgen.

Klas 1 uni Hockeytoernooi AMS Franeker.
2 februari was het dan zo ver, op naar Franeker voor een sportieve dag.
Klas 1 was vertegenwoordigd met twee teams die de strijd aan gingen met
alle brugklassers van het AMS.
In de poule werd er geweldig gestreden om de eerste twee plaatsen voor
de kwartfinales. De teams waren sterk op elkaar ingespeeld en begonnen
de eerste wedstrijd goed. Die werden door beide teams ruim gewonnen.
Tijdens de tweede wedstrijd had het team onder aanvoering van Joran, het
wat moeilijker, de wedstrijd werd net aan verloren. Het team onder
aanvoering van Milan won echter alle wedstrijden en waren zeker van
plaatsing van de volgende ronde. Door een geweldige laatste
poulewedstrijd waar met ruime cijfers werd gewonnen, waren beide teams
geplaatst voor de kwartfinale.
Helaas maar waar, beide teams troffen elkaar, in een zenuwslopende
wedstrijd waarbij het team van Joran, Daphne, Daan, Lola, Anna en Demi
aan het kortste eind trokken en de halve finale haalde. Deze halve
finale werd met goed spel met ruime cijfers gewonnen! Direct er
achteraan werd de finale gespeeld. Het werd een bloedstollend
spannende wedstrijd, er werd als eerste gescoord door het Vlielandse
team. De laatste 8 minuten waren helaas te lang waardoor Vlieland 2
doelpunten tegen kreeg. Desalniettemin stonden de leerlingen van de
Jutter op een respectvolle tweede en vierde plek van de 60 teams.
Bedankt voor deze geweldige inzet klas 1 jullie hebben Vlieland sportief
op de kaart gezet.

Graag bedank ik ook de betrokken ouders Max Figee en Paul Hoedemaker.
Sportieve groet, Thijs

Erasmus plus 3D project
3D-printer in de hal
In de hal van onze school staan op dit moment twee 3D-printers deze worden graag door leerlingen
aan u gedemonstreerd! Ook zal de school binnenkort starten met workshops waarin leerlingen u leren
werken met de 3D-printer.

