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Info:
‘Recht op geluk’. Hiermee opende de Leeuwarder Courant
afgelopen dinsdag het artikel over onze school. Een prachtig stuk
over het nut en de noodzaak van ons onderwijs. Een mooie
impressie van Ines Jonker over de dagelijkse gang van zaken in onze
school. Via deze link kunt u het artikel lezen. https://www.epages.dk/lc/4342/article/1256534/31/2/render/?token=8c7022fbfae741a9cc747d44ac17a8af
Natuurlijk zijn we hier trots op en werken er samen hard aan om dit onderwijs op deze manier vorm
te geven en nog verder te verbeteren. We blijven simpelweg ons best doen om het voor alle
leerlingen goed te doen. Met al de verschillende achtergronden en vragen om een passend aanbod
valt dit eerlijk gezegd niet altijd mee.
Blij met onze school en ook met onze identiteit
denk ik dat wij, juist in deze tijd naar elkaar
moeten blijven omkijken. Op school mag je zijn
wie je bent en word je gezien. En hoewel we u op
dit moment niet live kunnen ontmoeten, willen
we wel vooruit kijken. We kijken richting de
feestdagen die voor de deur staan en het licht
dat weer gaat komen.

Instroom:
Dat onze school in een behoefte voorziet is duidelijk. We zien dit ook aan de aanmeldingen die
binnen komen. Het aantal aanvragen overschrijdt de verwachtingen. Met name voor instroom in
onze middengroepen is de vraag groot en lopen we tegen het overschrijden van het maximale aantal
leerlingen per groep aan.
Schoolbreed is er zeker nog ruimte voor instroom, maar dat vraagt nog wel enige aanpassing aan de
groepen. We houden u op de hoogte. Sowieso fijn dat deze ruimte er nu is en we leerlingen die vast
lopen op andere scholen alsnog kunnen gaan helpen.

Afwezig:
Juf Marike blijft de komende periode afwezig. Ook zal zij zeker de eerste schoolweek na de vakantie
nog niet starten. De vervanging blijft dan op dezelfde manier geregeld. De groepen 7, 7/8 en 8
hebben een thuiswerkdag en voor groep 6 wordt het vrijdags gedeeltelijk ingevuld met het circuit en
pakken daarnaast een invaller (meester Frank 11 dec) of juf Sjoukje (Sinterklaas 4 dec) dit op.
Beterschap Marike

Studiedag:
Aanstaande woensdag hebben we een studiedag gepland. Alle kinderen zijn die dag vrij. Deze
studiedag vullen we met twee onderdelen:
Rekenen:

De implementatie van onze nieuwe rekenmethode en de afstemming van deze methode passend bij
onze kinderen. Een mooie opdracht om naast de zekerheid van een methode (en deze goed te
gebruiken) ook te zoeken naar extra uitdaging voor onze kinderen.
Evaluatie jaarplan:
We hebben begin dit een jaarplan geschreven waarin onze plannen voor dit jaar staan. In dit plan
staan ook 3 evaluatie momenten gepland om tussentijds te kijken in hoeverre we op koers liggen.
Hierin komen onderwerpen als handelingsgericht werken, executieve functies, wetenschap en
techniek, huisvesting, vakleerkrachten, circuit etc. aanbod en kijken we hoe de ontwikkelingen
verlopen en waar we bij moeten stellen.

Corona:
Het is u vast niet ontgaan… De mondkapjesplicht. Voor het primair onderwijs zijn er geen harde
voorwaarden. Toch verzoeken u vanaf nu een mondkapje te dragen wanneer u toch in de school
komt. Soms gebeurt dit met gesprekken en overleg. Gelukkig doet bijna iedereen dit al!

Vacature GMR:
Bij deze nieuwsbrief sturen wij u ook de vacature voor de GMR. Meedenken, meepraten en
meebeslissen over alles wat de verschillende scholen van PCBO Leeuwarden e.o. bindt. Hiervoor
heeft PCBO de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR bestaat uit 12 leden:
zes ouders en zes leerkrachten vertegenwoordigen en behartigen de belangen van alle PCBOscholen. Lijkt dit u ook leuk? Kijk dan snel in de bijlage!

Sinterklaas:
Vandaag vierden onze kinderen het Sinterklaasfeest. Wat een
gezellige dag was het! De zelfgemaakte surprises druppelden
al vanaf woensdag de school binnen en de voorbereidingen
voor deze feestelijke dag waren de hele week te zien en te
horen. Sint bracht een bezoekje aan de onderbouwgroepen
en liet hier mooie cadeautjes achter. In de bovenbouw keek
hij samen met zijn Piet ook even in de klas. Bedankt
Sinterklaas voor een fijne dag en voor de mooie cadeaus!

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweken (week 50 en 51):
Dag
Maandag

Datum
07/12

Activiteit
Spaans 6 t/m 8

Activiteit
Directie aanwezig
IB aanwezig

Dinsdag
Woensdag

08/12
09/12

Studiedag team
Kinderen vrij

IB aanwezig
Directie aanwezig

Donderdag

10/12

Meedraaidag groep 5/6

Directie aanwezig

Vrijdag

11/12

Nieuwsbrief

Maandag

14/12

Spaans 1 t/m 5/6

Dinsdag
Woensdag

15/12
16/12

Schoolschaatsen
Kerstontbijt
Kerstviering op school

Donderdag

17/12

Vrijdag

18/12

Fijn weekend!

Studiedag
Start kerstvakantie
Kinderen vrij

Directie aanwezig
IB aanwezig
IB aanwezig
Directie aanwezig
Directie aanwezig

