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AGENDA
20 en 21 april

Eindtoetsen IEP groep 8

Woensdag 21 april

Digitaal museumbezoek aan het Fries Natuurmuseum, groep 3 en 4

Vrijdag 23 april

Koningsspelen

Maandag 26 april

Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 27 april

Koningsdag, alle kinderen zijn vrij

3 t/m 16 mei

Meivakantie

Maandag 24 mei

2e Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij

Oudergesprekken
De afgelopen oudergesprekken zijn allemaal vlot en goed verlopen. Het team heeft het inschrijven via Parro als
erg prettig ervaren. En ook het videobellen met Teams werkt als een prima alternatief. Daarnaast vonden wij het
erg leuk om te horen hoe de ouders hun kinderen thuis in een schoolsituatie beschrijven.

IEP eindtoets
Op 20 en 21 april hebben de kinderen van groep 8 hun eindtoets. Wij maken hier altijd een speciaal moment van
voor de kinderen. Wat wij wel altijd willen meegeven is dat de uitslag van deze toets in principe niets zal
veranderen aan het advies dat de kinderen al hebben gekregen. Zo hopen wij de spanning er wat bij ze af te
halen. Wij wensen Isabeau, Nynke, Kyra, Julian, Ate, Talitha, Matthijs, Stefan, Fenne, Berber, Jimte, Eva, Anniek,
Tanja, Femke en Thijs heel veel succes op 20 en 21 april!

Buitenlesdag
Op 13 april is het de nationale buitenlesdag. Op die dag gaan alle kinderen een
dagdeel buiten aan de slag. Een buitenles is gezond: de frisse lucht, beweging en
natuur nodigt uit tot creativiteit. Daarnaast leer je het meest door je omgeving te
ontdekken en te ervaren. De kinderen kunnen vies worden, dus aangepaste
kleding en schoenen is raadzaam.

Onderzoek stappenteller
Op donderdag 1 april kregen wij een brief van de stappenteller-organisatie. De
organisatie wilde graag weten hoeveel beweging de kinderen en de leerkrachten kregen op een gewone
schooldag. Wij kregen een geavanceerd stappenteller pakket. Aan het einde van de dag konden we kijken hoeveel
stappen we hadden gezet, helaas deed de internetsite het niet. Hoe zou dat toch komen?

Meester Patrick
Meester Patrick is al enige tijd aan het herstellen van een Coronabesmetting. Gelukkig gaat het steeds beter met
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hem, hij krijgt steeds meer energie terug. Hij kan nog niet volledig al zijn taken oppakken, maar hij is wel zijn uren
op school aan het uitbreiden. Hij is momenteel drie ochtenden per week op school met groepjes kinderen aan het
werk.

OT- Noord Studiemiddag en studiedag team
Donderdagmiddag 1 april hadden de leerkrachten van alle scholen van ons onderwijsteam -ons onderwijsteam
bestaat uit 12 basisscholen- een studiemiddag. Het onderwerp van deze studiemiddag stond in het teken van de
professionele cultuur op school.
Op dinsdag 6 april hadden wij als school onze eigen studiedag. Die mooi aansloot op het thema van deze
studiemiddag, namelijk communicatie. Wij merken dat wij het afgelopen jaar voornamelijk bezig zijn met
constant anticiperen op veranderingen. De school sluiten, thuisonderwijs onder de knie krijgen, de school weer
opstarten, collega’s met corona, kinderen die besmet zijn, goede afspraken maken waar iedereen zich prettig bij
voelt, klassen naar huis sturen, afstand houden en zo zijn er nog veel meer zaken waar wij allemaal mee te maken
hebben.
Afgelopen dinsdag hebben wij als team echt even een stap op de plaats gezet om deze periode gezamenlijk te
evalueren, maar ook om onze lange termijn doelen weer op scherp te zetten.
Ons hoofddoel blijft altijd om goed onderwijs te blijven geven en om ervoor te zorgen dat alle kinderen een fijne
plek bij ons op school hebben.

Grote rekendag
Helaas ging de grote rekendag afgelopen 1 april niet door, omdat de kinderen van groep 2 en 3 en enkele broers
en zussen uit andere groepen thuis zaten. Daarom gaan wij deze dag op een ander moment snel inhalen. Een
nieuwe datum volgt snel.

Koningsspelen
Op vrijdag 23 april zijn de koningsspelen. Normaal gesproken organiseren wij samen met andere scholen uit ons
onderwijsteam dan een grote sportdag. Dat kunnen wij dit jaar helaas niet doen, maar wij moeten er natuurlijk
wel een feestelijke dag van maken. Binnenkort ontvangen jullie hierover meer informatie!

Pleinpakket
Via onze buurtsportcoach krijgen wij vanaf donderdag 15 april een pleinpakket te leen, waar alle kinderen enkele
weken gebruik van kunnen maken. Hier zitten buitenspellen en speelmateriaal bij. Van andere scholen horen wij
veel positieve geluiden, we zijn benieuwd.

Kwink
Bij ons op school werken wij iedere week met de sociaal-emotionele methode Kwink. Wat deze methode precies
inhoudt kunt u bekijken via onderstaande link. De koelkastposter is een leuke aanvulling voor jullie om met de
kinderen thuis te bespreken.
https://vimeo.com/473860182
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