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Info:
Deze week sluiten we als team af met een studiedag. Vandaag stond in
het teken van STEAM en onze zorg. In de ochtend helemaal geïnspireerd
en allemaal betrokken bij het programma Science, Technology,
Engineering, Arts en Mathematics. We proberen onze kinderen
wetenschappelijke denkwijzen en vaardigheden bij te brengen. Zelf
bijspijkeren op dit gebied was vanmorgen erg interessant. Vanmiddag
volop overlegd over de ontwikkelingen in de groepen en op school en
uiteraard over komend schooljaar.

Formatie:
Zoals vorige week ook vermeld, zijn we nog
volop bezig met de formatie. Er vinden daarom
de komende week nog gesprekken plaats en er
worden proeflessen gegeven. Dus mocht uw
kind thuis komen met het verhaal over een
nieuwe juf of meester dan weet u hoe dit zit.
We proberen natuurlijk zo spoedig mogelijk
duidelijkheid te creëren.

Social schools:
Zoals we u vorige week berichtten zullen wij
overgaan op Social Schools. Dit is een compleet
en online communicatiemiddel voor school richting ouders en andersom. Het biedt een website
(deze zal na de zomervakantie de lucht in gaan) maar ook een app.
U heeft een mail gekregen op het mailadres dat bij ons in Parnassys staat. In deze mail staat
informatie en een koppelcode. Met behulp van deze koppelcode komt u in de schoolomgeving.
Tot aan de zomervakantie is het nog een uitprobeerfase. Na de zomervakantie zal de communicatie
via dit medium gaan en zal het onder andere Klasbord, datumprikker voor rapportgesprekken, de
nieuwsbrief, absent melden en andere korte communicatie vervangen.
Sinds vorige week hebben zich al 80% van onze ouders op onze nieuwe site gemeld! Dit vinden wij
wel even een complimentje waard!
Via de onderstaande link kunt u nog extra informatie bekijken.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?delayms=3000&loop=false&start=false
&slide=id.p

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!

Rapporten:
Komende week donderdag (17 juni) krijgt u van de leerkracht van uw kind een uitnodiging voor de
rapportgesprekken. De gesprekken zijn in week 26 (maandag 28 juni tot en met vrijdag 02 juli).
De kinderen krijgen hun rapport mee naar huis op vrijdag 25 juni, zoals ook vermeld op de
jaarkalender. U kunt het rapport dan inkijken voor het gesprek. Nieuw dit jaar is dat wij het rapport
digitaal invullen. Het rapportblad zit wel als vanouds in het rapport en daarmee krijgen de kinderen
een tastbaar rapport mee naar huis. De kinderen van groep 8 krijgen het rapport bij hun afscheid van
de school.
Wilt u het rapport nog inleveren bij de leerkracht als dit nog niet is gedaan? Wij stoppen dan het
tweede rapport erin.

Verzetsmuseum:
De groepen 7 en 8 hebben een bezoek gebracht aan
het Verzetsmuseum. Tijdens het museumbezoek
beleven en ervaren leerlingen op drie verschillende
manieren verhalen uit de oorlog in Friesland. Deze
verhalen bieden inzicht in dillema’s die mensen in
oorlogstijd hadden. Wanneer maak je een goede
keus? Welke keuzes maakt een vader om zijn gezin te
beschermen? En is een bevel, een bevel of kun je hier
zelf nog een keuze maken? Op een beeldende en
theatrale manier hebben de museumdocenten de
leerlingen meegenomen in twee vertellingen. Het
derde onderdeel, het onderzoeken van voorwerpen,
hebben de leerlingen zelf in kleine groepjes gedaan.
Een hele waardevolle dag!

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

Datum
14/06

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

15/06
16/06
17/06

Vrijdag

18/06

Activiteit

STEAM lessen op school
Uitnodiging rapportgesprekken
Opleiding taalcoördinator Irene
(vanaf 14:30 uur)

Activiteit
IB aanwezig
Directie aanwezig
IB aanwezig
Directie aanwezig
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