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Agenda 2019-2020
21-5

Hemelvaart (vrij)

22-5

vrij

01-06

Pinksteren (vrij)

02-06

Weer naar school

15-06

Leerlingenraad (OVB!)

17-06

Margedag team , kinderen vrij

Agenda
Een beetje een lege agenda maar hopelijk
toch genoeg te doen. We pakken met elkaar
de draad weer op. De start op school is prima
verlopen. Iedereen was blij elkaar weer te
zien. Wel een beetje vreemd dat je afstand
moet houden, steeds maar je handen moet
wassen en dat het maar met de helft van je
groep is. Maar goed, als dat beter is dan moet
het even zo. De ouders bleven keurig achter
het hek en de kleuters konden heel goed zelf
naar de juf lopen.Sommige kinderen vertelden
trots dat ze thuis ook al hun handen hadden
gewassen. Complimenten allemaal!

Ouders die na deze week hun in eerste instantie
thuisgehouden kinderen toch weer naar school
willen laten gaan, mogen dat ook vanaf a.s.
maandag al doen. Wilt u dat nog wel even via de
mail aangeven, dan ontstaan er geen
afwezigheidsmisverstanden. Ook graag een
mailtje als u voornemens bent uw kind na 20 mei
nog thuis te houden. Dit i.v.m. de melding in
DUO.
Volgende week maandag vergadert het team
over hoe we na Hemelvaart verder gaan.
Afhankelijk van het aantal thuisblijvers, kan het
zijn dat we dan hele dagen gaan draaien. In dat
geval vervalt het onderwijs op afstand en
moeten de kinderen die thuiswerken dat zonder
hulp van de leerkracht doen.
Vakantie
Veel ouders hebben hun vakantie moeten
annuleren. Op dit moment is het echter geen
reden om een vakantie later in het jaar onder
schooltijd te laten plaatsvinden. De huidige
situatie vraagt een aanpassing van iedereen. De
leerplichtwet geeft in dit geval geen ruimte voor
verlof. (bron:brief LPA)

Thuisblijvers.
Op dit moment tellen we 15 ‘thuisblijvers’. Dat
is 18% van onze leerlingen, terwijl het
landelijk gemiddeld 6% is. We hopen
natuurlijk dat in ieder geval na 20 mei deze
kinderen ook weer naar school komen. De
leerplichtambtenaar(LPA) heeft laten weten
niet te handhaven in de zin van boetes
uitdelen voor (ongeoorloofd) schoolverzuim.
Wel wil de leerplichtambtenaar met
ouders in gesprek. Onder geoorloofd
schoolverzuim verstaat de LPA:
- leerlingen met een bijzondere
gezondheidsrisico;
- leerlingen die zelf wel gezond zijn, maar
waarvoor een quarantaineadvies geldt.
Voor deze leerlingen is overleg met de
huisarts of GGD noodzakelijk. Voor alle andere
gevallen vraagt de LPA aan de schooldirecteur
om deze kinderen via het verzuimloket van
DUO te melden. Deze verzuimmelding geeft
een wettelijke basis om persoonsgegevens te
delen en mag de LPA in contact treden met de
ouders en/of leerling.
Ouders die zorgen hebben over hun kind
kunnen terecht bij het gebiedsteam
Ooststellingwerf telefoonnummer 0512820100.

Welkom
In de week na Hemelvaart krijgen we voor 1 dag
(elke donderdag) een nieuwe juf op school. Juf
Gerdine werkt ook op SWS De Nijewier in
Tjalleberd. Juf Gerdine vervangt meester Bart,
die vanwege zijn gezondheid alleen nog op zijn
andere school werkt. Juf Gerdine vervangt dan
op donderdag om beurt een leerkracht i.v.m. de
werkdrukregeling.
Toetsen & Portfolio
In de planning staat dat op 2 juni de toetsweek
begint. In het teamoverleg wordt nog besproken
hoe we hier mee om zullen gaan. Uiteindelijk
willen we de kinderen toch ook een onderbouwd
portfolio mee geven. Gelukkig zijn we daarvoor
niet alleen afhankelijk van toetsen. Door deze
situatie hebben kinderen ook veel andere
vaardigheden kunnen laten zien. De mate van
zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid,
discpline, concentratie, doorzettingsvermogen,
incasseringsvermogen,creativiviteit, flexbiliteit en
zo zijn er nog wel wat te noemen. We zoeken
nog naar een vorm waarbij we in ieder geval
kindgesprekken over het portfolio voeren en als
de richtlijnen van het RIVM het toelaten het liefst
ook met de ouders.
Margedag team
Op de activiteitenkalender staan altijd een aantal
margedagen ingeroosterd, die gebruikt worden
voor het verwerken en bespreken van de
toetsresultaten en het vullen van het portfolio.

Deze valt op woensdag 17 juni. De kinderen
zijn dan vrij. (Zie aktiviteitenkalender en
ouderbrief).

daar de data voor aan zoals vermeld op de
kalender: afscheid groep 8 dinsdag 30 juni
en laatste schooldag donderdagmorgen 2
juli.

Urenberekening 2020-2021
Het schooljaar is nog niet voorbij, maar de
voorbereidingen voor het volgende schooljaar
zijn al in volle gang. Zo is de groepsverdeling
al bekend gemaakt en wordt er druk gewerkt
aan de nieuwe activiteitenkalender. Volgende
week proberen we de agenda 2020-2021
alvast op de website te plaatsen. Dan kunt u
op tijd rekening houden met de vrije dagen.
De MR heeft inmiddels de urenberekening
goedgekeurd. De urenberekening is een
rekenmodel dat laat zien of de kinderen
voldoende naar school gaan. Wij blijven (ook
komend schooljaar) ruim binnen de marge.
Timmerhoek kleuters

(zo ziet het werken met een halve groep er uit)
Vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

In de meivakantie heeft juf Antje
(schoonmaak) een begin gemaakt met het
aankleden van de timmerhoek voor de
kleuters. Het is de bedoeling dat er nog wat
grotere sorteerbakken aan de muur komen
met bv. voorgezaagde wielen met een
voorgeboord gat. We zoeken een
ouder/ouders die het leuk vinden om te helpen
met de inrichting. Wie kan ons bv. helpen aan
houten wielen (uit een plank te boren), niet al
te grote en niet te dikke stukken hout. Of wie
heeft nog een leuk idee voor de aankleding. U
kunt dat melden bij juf Tanja of juf Anja O.
Afsluiting schooljaar
Natuurlijk gaan we er met elkaar voor zorgen
dat we het schooljaar goed afsluiten. Dat doen
we in overleg met de OR en MR. Over het
afscheid van groep 8 wordt ook met de
kinderen gesproken. Vooreerst houden we

