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Agenda 2019-2020
03-02

Leerlingenraad

17-02

Start voorjaarsvakantie

27-02

Excursie 7-8 Vlechtmuseum

10-03

Excursie 6 molen Makkinga

19-03

MR vergadering

14-04

15-05

Excursie 3-4 Oudheidskamer
Wolvega
Excursie 1-2 Hoolten Klinte
Appelscha
13.15 uur: Uitvoering De
Vuilnisboot
16.00 uur Fancy Fair (OVB!)

20-05

Korfbaltoernooi

14-05
15-05

Welkom
Voor de maandag is er aan het team van In de
Kring een extra leerkracht toegevoegd. Dit is
meester Bart ten Boom. Meester Bart woont in
Heerenveen en werkt een aantal dagen als
flex- leerkracht op De Wegwijzer in Wolvega,
ook één van de Tjongerwerven scholen. Een
flex-leerkracht is een leerkracht zonder eigen
groep, die ingezet wordt voor de
werkdrukverlichting en inval bij ziekte. Voor In
de Kring was er geen flex leerkracht, omdat
deze formatie was ingezet voor de splitsing
groep 5-6. Gelukkig heeft het bestuur
gemeend toch ook op In de Kring nog een
flexer te plaatsen. Meester Bart zal
afwisselend in de verschillende groepen
invallen, waardoor de leerkracht tijd heeft
voor administratieve werkzaamheden.

nemen ze mee naar binnen om er vervolgens
samen met Marjolein beeldend mee aan de slag
te gaan. Zo zullen er de komende maanden nog
meer momenten als deze voorkomen waarbij
Jolanda en Marjolein samen met de kleuters en
juf Tanja hun omgeving gaan onderzoeken,
samen een “denkreis” in de omgeving gaan
maken.
Tanja, Jolanda en Marjolein zullen op deze
manier samen lesmateriaal ontwikkelen voor
heemkunde, gebaseerd op deze “denkreizen”
met de kinderen. Dit lesmateriaal kan een
aanvulling zijn op het programma van de
Veerkieker (dat op school door alle groepen
wordt gedaan) waarvan vervolgens ook door
andere scholen gebruik kan worden gemaakt.
Dit project is onderdeel van KEK2
(cultuureducatie met kwaliteit in Friesland).

Aanvulling Activiteitenkalender
Bij het uitgeven van de activiteitenkalender,
waren de data voor het korfbaltoernooi en de
Avondvierdaagse nog niet bekend.
De data zijn:
20 mei Korfbaltoernooi
Maandag 8 t/m donderdag 11 juni
Avondvierdaagse.
MR
De MR heeft haar vergadering van 6 februari
en 9 april samengevoegd op donderdag 19
maart.
Fancy Fair
Binnenkort ontvangt u een brief over het
voornemen van de OR om op vrijdag 15 mei
een Fancy Fair te organiseren. Op diezelfde
dag is ook de uitvoering van De Vuilnisboot.
Kleuters gaan die dag een extra middag naar
school. Het zou jammer zijn als zij niet mee
kunnen doen aan dit Schoolbrede project.
Meer informatie over De Vuilnisboot hoort u te
zijner tijd.
KEK
Vanaf donderdag 23 januari is er een
bijzonder project van start gaan bij de kleuters
van juf Tanja. Ze zijn samen met filosoof
Jolanda Verhoef en beeldend kunstenaar
Marjolein Spitteler hun directe omgeving gaan
onderzoeken. Aan de hand van vragen zoals:
“Is een steen dood of levend?” en “Zijn bomen
dood in de winter?” of “Weten planten hoe laat
het is?”, “Kun je de tijd stoppen?”, laat
Jolanda de kinderen nadenken over wat ze om
zich heen zien en wat ze ervaren. Daarvoor
gaan ze naar buiten en kijken, horen, ruiken
en raken in gesprek. Al deze ervaringen (en
ook wat er letterlijk op hun pad is gekomen)

Vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

