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Info:
Hierbij weer een uitgebreidere nieuwsbrief. Ik neem u even mee in wat er momenteel speelt op
school.
Corona:
Ook deze periode blijft Corona ons bezig houden. We gaan vol enthousiasme en met volle moed
verder met ons werk, hoewel de persconferentie nog niet veel hoop bood. Op school krijgen we
komende week een aantal sneltesten aangeleverd die preventief kunnen worden gebruikt door de
collega’s. Het is absoluut niet voor de leerlingen! Dagelijks maken we mee dat er ziektemeldingen
zijn, maar tot nog toe is dit allemaal goed op te vangen.
ICT
Aanstaande week hebben we een teamscholing waarin we zelf verder leren op het gebied van ICT en
werken in “the cloud”. Nadat we al veel ontwikkelingen binnen Teams hebben meegemaakt, wordt
dit verder opgepakt.
NPO:
Een belangrijk onderdeel, waar we op dit moment de nodige tijd insteken, is het stappenplan NPO
(Nationaal Programma Onderwijs) voor aanvraag ondersteuning. Dit stappenplan bestaat uit 3 delen:
o In beeld brengen van de brede impact van Corona op leerlingen.
o In beeld brengen van de mogelijkheden en behoeften van de school.
o Vooruitblik naar het opstellen van een schoolprogramma.
Op grond van dit plan wordt dan ondersteuning aangevraagd. Natuurlijk wordt de MR hier t.z.t. ook
bij betrokken.
Opleiding taalcoördinator:
Afgelopen maand is Irene gestart met de opleiding tot taalcoördinator. Dit betekent soms dat Irene
na schooltijd meteen om 14:30 uur cursussen heeft en op dat moment niet bereikbaar is. Als school
willen we toewerken naar een plan waarin ook de andere talen, zoals het Fries, Engels en Spaans een
plek krijgen.
Diverse zaken:
We blijven volop bezig met lopende ontwikkelingen. Op onze jaarplanning staan nog de start van het
laatste Deep level learning thema van dit schooljaar, Koningsspelen, cultuuractiviteiten, Wetenschap
& Techniek, het afronden van onze scholing voor rekenen, de aanpassingen en inrichting van onze
school, formatieplannen en sollicitatieprocedures, MR vergadering en coalitieoverleg (alle ib’ers en
directeuren van PCBO samen).

Ziekte en inval:
Het blijft erg lastig om invallers te vinden. In een enkel geval betekende dit dan ook dat we een groep
thuis moesten laten blijven. Gelukkig is het deze week ook gelukt om het intern op te lossen. Juf
Lisanna, onze LIO-student, heeft groep 5/6 overgenomen bij afwezigheid van juf Irene.

IK-Zo enquête:
Twee week geleden hebben we alle ouders gevraagd om mee te werken aan
een tevredenheidsonderzoek. Hiervoor is een link gestuurd vanuit IK-ZO,
waarmee u kunt inloggen en een vragenlijst kunt invullen. Tot op dit
moment hebben slechts 24% van onze ouders deze vragenlijst ingevuld. Ik
wil nogmaals een dringend beroep op u doen om hier aan mee te doen. Om
een representatief beeld te krijgen is het uitermate belangrijk dat er zoveel

mogelijk ouders hieraan mee werken en de vragenlijst invullen. Alvast dank voor uw medewerking.
Zoals al eerder vermeld vullen ook de leerlingen van groep 6/7/8 en alle medewerkers van de school
een vragenlijst in zodat er een totaalbeeld ontstaat.

BSO open
Gisteren is bekend geworden dat maandag 19 april, in navolging van de opvang 0-4 jarigen, de BSO
ook weer open mag. Er is door Sinne Kinderopvang een uitgebreid Corona protocol gemaakt en Sinne
probeert de cohorten ook zoveel mogelijk te bewaken. Fijn dat dit weer mogelijk is.

Herhaalde oproep: Bestuurders gezocht!
Onderstaand bericht is al eerder geplaats in onze nieuwsbrief. Er wordt nog steeds gezocht naar
kandidaten.
We zijn op zoek naar twee nieuwe toezichthoudende bestuurders. De profielschets is bijgevoegd in
een bijlage. Ook is deze te vinden op onze website:
https://www.pcboleeuwarden.nl/nieuws/twee-nieuwe-toezichthoudende-bestuursledengezocht.html
Mocht u belangstelling hebben wilt u dan zo spoedig mogelijk reageren?
Met vriendelijke groet namens het bestuur:
Evelien de Jong-Faber
Secretaresse

Koningsspelen 2021:
De voorbereidingen voor de Koningsspelen zijn in volle gang. Het is ons gelukt
om de groepen binnen de cohorten te laten en tegelijkertijd een afwisselende
en sportieve dag te plannen. Met de hulp van meester Sjorick staat er ons
volgende week vrijdag een uitdagende en leuke dag te wachten! De kinderen
worden ingedeeld in een rood, wit of blauw team en daarna gaan ze met een
begeleider in de ochtend gezamenlijke activiteiten doen. ’s Middags hebben
we een rustig programma in de klas en is er ruimte voor bordspellen. Nu nog
een beetje mooi weer en dan kan het wat ons betreft van start!

Deep Level Learning:
We starten volgende week met het thema ‘Onderzoeken en Ontwerpen’. Dit laatste thema van Deep
Level Learning (dit schooljaar) geeft leerlingen een breed overzicht van wat onderzoeken en
ontwerpen inhouden. Hoe resulteren deze processen in uitvindingen die de wereld veranderen?
De topicmap laat een aantal baanbrekende onderzoeksresultaten zien, die ons wereldbeeld totaal
hebben veranderd. Wat is een goede onderzoeksvraag? Hoe kun je een onderzoek goed uitvoeren?
Welke eigenschappen hebben ontwerpers en onderzoekers nodig? Ontwerpers hebben altijd
aandacht gehad voor vorm en functie, maar hoe is hun werk veranderd in de loop van de tijd? Hoe is
ons leven en onze manier van kijken beïnvloed door ontwerpers?
Leerlingen gaan de stappen van de onderzoeks- en ontwerpcycli ervaren door de vele proefjes en
ontwerp-oefeningen die deel uitmaken van dit project. Welk product kunnen zij verzinnen met
aandacht voor vorm, functie, materiaal en esthetiek? Leerlingen ontdekken hun eigen creativiteit en
innovatieve krachten en ook de noodzaak van precisie, logica, goede planning,
doorzettingsvermogen en mediawijsheid om tot goede resultaten te komen.
(www.deeplevellearning.nl)

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

Onderbouw: ‘Om sterk te worden in je hart moet je gewoon de bijbel lezen’.

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweken:
Dag
Maandag

Datum
19/04

Activiteit
Start DLL ‘onderzoeken en
ontwerpen’
15.30 uur MR
15.00 Teamvergadering ICT

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

20/04
21/04
22/04

Vrijdag

23/04

Nieuwsbrief
Koningsspelen

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

26/04
27/04
28/04
29/04
30/04

Studiedag alle leerlingen vrij
Koningsdag alle leerlingen vrij
Eindtoets groep 8

Directie ochtend aanwezig
Intern begeleider aanwezig
Directie middag aanwezig
Directie ib’er aanwezig
(’s ochtends coalitieoverleg)

Nieuwsbrief
Start meivakantie

Directie en ib’er aanwezig

