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Agenda 2021-2022

18-02-2021

22-2

Start voorjaarsvakantie

08-02

Start toetsweken

03-03

Wieletjesdag

01-04

Paasviering in de klas

02-04

Goede vrijdag vrij

05-04

Paasmaandag vrij

06-04

Margedag kinderen vrij

08-04

Portfolio mee

12-04

Oudergesprekken

20-04

+ 21-04 Eindtoets groep 8

23-4

Koningsspelen OVB! (12.00 uur vrij)

27-4

Koningsdag vrij.

03-05

Start meivakantie

Van de directie
Na een periode van thuisonderwijs zijn we dan
eindelijk weer gestart met de lessen op school.
Zowel ouders, leerkrachten en kinderen waren
hier aan toe. We willen elkaar weer
ontmoeten, elkaar zien, elkaar spreken.
Kinderen misten hun groepsgenoten. Dat
‘missen’ heeft ook een andere kant. Voor de
één wat meer dan voor de ander. Zeker, in het
algemeen is iedereen blij om weer op school
te zijn. Maar we moeten ook weer aan elkaar
wennen. Dat heeft tijd nodig. Dat is een
landelijk gegeven. Als team en ook
bovenschools hebben we daar bij stilgestaan.
Niet voor niets is aangeraden om na deze
periode, vooral ook weer bezig te zijn met
groepsvorming. Net zoals we ook doen na
een zomervakantie. Dat is een menselijk
gegeven. Laten we elkaar daar de ruimte voor
geven. De leerkrachten doen hun best om dit
met de kinderen te bespreken en aan ouders
vragen wij begrip hiervoor.
Juffen-dag uitgesteld!
Deze week stonden voor de OB (dinsdag) en
BB (donderdag) een feestelijke dag gepland.
Het idee was de gezamenlijke verjaardagen
van de leerkrachten te vieren. Er wordt nog
nagedacht over een andere datum.
Aanpassing kalender
Op woensdag 17 maart stond dat de kinderen
vanwege een studiemiddag om 12.00 vrij
zouden zijn. Deze studiedag gaat niet door
dus we gaan gewoon tot 14.15 uur naar
school. Er zijn nog wel 2 margedagen, nml.
op dinsdag 6 april en woensdag 23 juni. U
heeft daarover al bericht gekregen.
Juf Marloes & juf Lydia
Helaas gaat het met de pols van juf Marloes
nog niet zo voorspoedig als gehoopt. Ze
kan/mag haar rechterpols nog niet belasten.
Dat betekent dat ze niet mag auto rijden en
fysiek lesgeven is eerst ook nog lastig. We
moeten het steeds per 2 weken bekijken. Voor
nu is het volgende afgesproken: Juf Coosje
gaat werken op woensdag, donderdag en
vrijdag. Op maandag is juf Gerdine er als flexleerkracht voor groep 5-6 en op dinsdag is dat
juf Christine. Juf Christine doet ook 2 dagen
naast juf Jessica in 3-4. Juf Christine vervangt
zolang juf Lydia met zwangerschapsverlof is.
Juf Chantal gaat na de voorjaarsvakantie
werken op De Laweij in Haulerwijk. Juf
Marloes gaat de eerste 2 weken na de
voorjaarsvakantie vanuit huis werken. Op
welke manier dat overleggen we nog. We

hopen dat juf Marloes na die 2 weken steeds een
stapje verder kan re-integreren.
Juf Lydia is afgelopen dinsdag (16-2) bevallen
van een dochter. Jinke is om 12.56 uur geboren
en weegt 3500 gram. Moeder en dochter maken
het goed. We zijn heel blij en natuurlijk willen we
ze hiermee van harte feliciteren. Voor wie een
kaartje wil sturen, het adres is: De Weech 18,
8405 GP Luxwoude.

Een meester!
De kinderen waren enthousiast en het team ook.
Eindelijk na 4 jaar is er weer een meester op In
de Kring. Weliswaar voor 1 dag in de week, maar
toch. Meester Mans heeft veel verstand van ICT
en gaat op woensdag o.a. in groep 3-4 met de
kinderen aan de slag met de IPads. Daarnaast
lost hij de vele incidentele ICT problemen op. Juf
Anja B is ook ICT-er, maar komt hier vaak niet
aan toe. Meester Mans gaat ook samen met juf
Jessica en/of juf Coosje de gymlessen groep 3
t/m 6 verzorgen. Niet iedere leerkracht heeft
nml. een gymbevoegdheid. Juf Lydia is onze gym
specialist. Welkom dus voor meester Mans!
Score een boek!
Groep 3/4 en 5/6 doen mee aan het project
Scoor een boek! De groepen zullen gedurende
+/- negen weken boeken scoren!
Het project ‘Scoor een boek’ bestaat uit drie
contactmomenten: Aftrap, Rust en Fluitsignaal.
Tijdens de Aftrap wordt het project
geïntroduceerd in de groep en de materialen
uitgereikt. Er wordt een film van een
voetbalspeler getoond. Tijdens de Rust wordt er
in de klas gesproken over de gelezen boeken en
wordt er vooruitgekeken naar de tweede helft,
waarin de leerlingen verder gaan met lezen. Ook
hier wordt een film van de voetbalspeler
getoond. Het Fluitsignaal bestaat uit een
sportieve afsluiting.
Nieuw dit schooljaar is de ‘Scoor een boek
thuiseditie’, waaraan het hele gezin mee kan

doen. Deze werkt hetzelfde als de schooleditie,
alleen is dan voor thuis bedoeld. Er is voor
iedere leerling een miniposter beschikbaar,
samen met voetbalstickers. Ook een flyer met
uitleg voor de ouders is toegevoegd.
Holiday Games
In de bijlage een flyer van Buurtsport
Ooststellingwerf. Op vrijdag 26 februari is er
een sportieve activiteit voor alle groepen. Op
het grasveld naast MFS Zuid.
‘tJonge®talent
In de bijlage de nieuwsbrief ‘tJonge®talent.
Traktatie afspraken
Omdat hierover een vraag was, het volgende.
Zolang de RIVM regels van kracht zijn, mag
deze alleen voorverpakt zijn. Het schooladvies
om bij voorkeur ‘gezond te trakteren’, wordt
daarmee lastig. Van een beleid kan derhalve
geen sprake zijn. Of de kinderen de traktatie
in de klas op eten of mee naar huis nemen is
naar inschatting van de leerkracht. Het kan
zijn dat bij de kleuters, de kinderen al moeite
hebben met de pauzehap en dan gaat de
traktatie mee naar huis. Of als in een groep
meerdere kinderen trakteren kan besloten
worden om een deel van de traktatie mee
naar huis mee te geven. Ook hier is geen echt
beleid op te maken. Het is dan meer een
kwestie van inschatting, passend bij de
situatie.
Speelplein materiaal
Op verzoek van de leerlingen zijn er
materialen voor het plein aangeschaft. Nu nog
met de leerlingenraad afstemmen hoe en
wanneer we die in gaan zetten.

Voorjaarsvakantie
In de week van 22 t/m 26 februari is het
voorjaarsvakantie. Als de vooruitzichten
kloppen, hebben we daar mooi weer bij.

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

