uitreiking rapportfolio
10-minuten-gesprekken
10-minuten-gesprekken
tot en met vr.22 feb. voorjaarsvakantie

Jarigen
vr. 8 feb.
di. 19 feb.
di. 19 feb.

Jaap
Fokke
Vienna

Nieuwsbrief 06-02-2019

(alvast) Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag.
Nieuwe leerlingen
Heeft u nog buren of familie waarvan u weet dat ze hun kind bij
ons op school willen aanmelden, dan horen we dat graag. Ook
kunt u hen even tippen om contact met ons op te nemen. We
weten dit graag ruim van tevoren (3/4 jaar) zodat we in een vroeg
stadium rekening kunnen houden met de grootte van de groepen
en met betrekking tot groepsverdeling en formatie. Alvast bedankt.
Onderzoek tot samenwerking It Twaspan en Votum Nostrum
Naar aanleiding van een eerder verstuurde brief over het
onderzoek tot samenwerking is er een ouderavond gepland op
dinsdag 26 maart op de beide scholen. Op het Twaspan is deze
van 19:00-20:00 u. en op Votum Nostrum is deze van 20:00-21:00
u. bij deze allen van harte uitgenodigd. Een officiële uitnodiging
volgt nog.
10 min.gesprekken
Als bijlage wordt het schema van de 10-min. gesprekken die
gepland staan op maandag 11 en woensdag 13 februari
meegeleverd. We hopen u dan te mogen spreken.
Gevonden voorwerpen
Tijdens de gesprekken zullen ook de gevonden voorwerpen weer
tentoongesteld worden op de tafels. Gaat u er even bij langs?
Voorjaarvakantie
De voorjaarsvakantie start op maandag 18 februari en eindigt op
vrijdag 22 februari. Alle kinderen worden weer op maandag 25
februari op school verwacht. Via deze weg wil ik u er ook op
attenderen dat kinderen gratis entree hebben op vertoon van een
volwassene bij meer dan 40 Friese musea. www.museum.frl
Techniek en beeldende vorming
Vandaag is groep 8 naar het Liudger College te Waskemeer
geweest voor een invulling van techniek en beeldende vorming. Ze
hebben zich beziggehouden met timmeren, kleien, en andere
vaardigheden.
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Agenda
vr. 08 feb.
ma.11 feb.
wo.13 feb.
ma.18 feb.

Rots en Water
Morgen de derde ronde van R & W. De kinderen hebben er weer
zin in om de oefeningen te doen vanuit vertrouwen in en met
elkaar. Deze les gaat over ‘stoten’. Bij het stoten moet je in de
zelfverdediging houding staan. We noemen dat ook wel
‘Rotskasteel’. Je staat dan stevig gegrond met een zelfverzekerde
houding.
Actiedag 15 maart
Op 15 maart wordt er massaal gestaakt in het basis-, middelbaar- en
hogeronderwijs.
Van onze stichtingen Comprix en PCBO Smallingerland e.o. sluiten veel
scholen hun deuren. Hoewel wij niet staan te springen om opnieuw te
staken, vinden wij het toch belangrijk om opnieuw het signaal af te geven
dat wij ons ernstig zorgen maken over de toekomst van het onderwijs.
Het doel van de actie is nog steeds gericht op verlaging van de werkdruk
en een eerlijk salaris. Maar wat wij als teams van Votum Nostrum en It
Twaspan minstens zo belangrijk vinden is het volgende:
Het onderwijs aan de kinderen van de toekomst staat op het spel. Er
dreigt een enorm lerarentekort en er kiezen te weinig studenten voor de
PABO.
Men vindt het toekomstperspectief niet aantrekkelijk genoeg. Te weinig
waardering (niet alleen in financiële zin) voor een baan met veel
verantwoordelijkheid.
Op dit moment is er al een tekort aan invallers. Bij ziekte zijn vervangers
(bijna) niet te vinden waardoor we het vaak in creatieve oplossingen
moeten zoeken welke extra belastend zijn voor de andere collega's. Het
naar huis sturen van groepen is op andere scholen aan de orde van de
dag en is ook bij onze scholen voorgekomen. Hierdoor is het moeilijk de
kwaliteit van onderwijs te blijven waarborgen.
In de grote steden is al een lerarentekort en kiest men zelfs al voor 4daagse schoolweken. Dit tekort dreigt ook op de dorpsscholen te
ontstaan.
Omdat wij, als teams van Votum Nostrum en It Twaspan, ons ernstige
zorgen maken over het basisonderwijs in de nabije toekomst hebben we
toch besloten om mee te doen aan de staking op 15 maart en zullen de
beide scholen die dag gesloten zijn.
U dient zelf voor opvang van uw kinderen te zorgen. Wij excuseren ons
voor de overlast die hierdoor ontstaat en hopen op uw begrip.

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 27 februari.
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Adviesgesprekken gr 8
De adviesgesprekken voor groep 8 staan in tegenstelling tot wat
de schoolkalender aangeeft nu gepland op maandag 25 en
dinsdag 26 februari. Zoals elk jaar gaat dit gesprek tezamen met
ouders en kind. Mocht u wensen hebben voor één van de beide
dagen dan graag vóór 13 feb. doorgeven aan
jlgroot@pcbosmallingerland.nl

Nieuws uit de bibliotheek – februari

GEEF EEN BOEK CADEAU!
GA 8 FEBRUARI NAAR DE BOEKHANDEL VOOR ‘KRUISTOCHT IN
SPIJKERBROEK’ (€ 2.50)

De leesbevorderingscampagne Geef een
(prenten)boek cadeau heeft als missie om
alle kinderen in Nederland en Vlaanderen
te laten opgroeien tussen de mooiste
boeken uit de jeugdliteratuur. Boekhandels
en diverse landelijke organisaties bundelen
hun krachten om elk jaar een jeugd- en
een prentenboekklassieker op een
toegankelijke manier beschikbaar te
maken.

Het prentenboek van de actie Kikker is kikker verschijnt 5 april en is dan te koop voor € 2.00.

