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26-03-2021
Deze keer een nieuwsbrief met inhoudelijke informatie over de ontwikkelingen binnen de school. We
vinden het belangrijk om u op de hoogte te houden!

Resultaten:
De afgelopen weken hebben voor ons in het teken gestaan van de rapporten en de bijbehorende
rapportgesprekken. Zeker een belangrijk moment. We zijn samen met u en met de kinderen in
gesprek gegaan over hoe het gaat en over de komende periode tot aan de zomervakantie. Ook wij
hebben als team de afgelopen periode geëvalueerd.
We hebben uitgebreid gesproken over verwachte en onverwachte ontwikkelingen in de groepen.
Samen hebben we stilgestaan bij het effect van de thuiswerkperiode en hoe we het onderwijs in de
klas weer hebben opgepakt. Uiteraard was er ook ruimte voor kritische vragen en discussie.
Het was een rijke vergadering.
We hebben op deze manier een mooi beeld kunnen schetsen van waar onze behoeften liggen. Dit
kunnen we eveneens gebruiken in het kader van de regeling NPO (Nationaal Programma Onderwijs).

Huisvesting:
Verheugend om te melden is dat de school en de opvang (Sinne) onze lokalen samen gaan
bemensen. Na de meivakantie worden de groepen van Sinne ondergebracht in de
gemeenschappelijke ruimte en in een werkhoek van de onderbouw. In het gebouw worden daarom
ook de nodige aanpassingen qua inrichting gedaan. Ook de entree zal hierbij een upgrade krijgen.
Een mooie ontwikkeling! U krijgt hierover zeker nog meer informatie.

Aannamecommissie en instroommomenten:
Afgelopen week stond een vergadering van de aannamecommissie gepland. Een uitgebreide
vergadering waarin veel kinderen besproken zijn. In totaal stromen er 10 kinderen de komende
periode in. Veel in de onderbouw, maar ook in een aantal andere groepen komen er nieuwe
leerlingen. Wanneer er kind(eren) instromen in de groep van uw kind, dan wordt u via de groepsmail
door de leerkracht op de hoogte gebracht.

Programmeren:
Van juf Jolanda kregen we het bericht dat ze stopt met de programmeerlessen. De laatste tijd lag dit
stil vanwege ziekte en ook de corona periode maakte dat er geen externe leerkrachten aanwezig
waren. Jammer dat ze stopt en wij zijn bezig om programmeren opnieuw invulling te geven.

Komend schooljaar:
Er staan nog een aantal studiedagen op de kalender. Deze dagen zullen volop in het teken staan van
de voorbereidingen voor komend schooljaar.

Bestuur PCBO Leeuwarden:
Aan allen,
We (PCBO Leeuwarden) zijn op zoek naar twee nieuwe toezichthoudende bestuurders. In de bijlage
de profielschets voor deze functie. De profielschets willen we graag met jullie (ouders) delen en
mocht je belangstelling hebben dan a.u.b. voor 16 april reageren?
Deze profielschets staat op onze website:

https://www.pcboleeuwarden.nl/nieuws/twee-nieuwe-toezichthoudende-bestuursledengezocht.html
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur:
Evelien de Jong-Faber (Secretaresse)

Klaverbabbels:
Soms horen wij prachtige uitspraken van onze leerlingen. We willen deze dan ook graag met u delen

Onderbouw: ‘Juf Debby, doe jij ook mee met de verkiezingen? Dan stem ik op jou.’
Bovenbouw: In welke taal denkt iemand die doof en blind geboren is?

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweken:
Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Datum
29/3
30/3
31/3
01/4

Vrijdag

02/4

Dag
Maandag

Datum
05/4

Dinsdag

06/4

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

07/4
08/4
09/4

Activiteit

Paasviering op school
Nieuwsbrief
Goede vrijdag
Alle kinderen vrij

Activiteit
Paasmaandag
Alle kinderen vrij
Studiedag
Alle kinderen vrij
Instroom nieuwe leerlingen
Nieuwsbrief

Activiteit
Directie en IB aanwezig
IB aanwezig
Directie aanwezig

Activiteit

IB aanwezig
Directie aanwezig

