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AGENDA
8 t/m 19 maart

Oudergesprekken

8 t/m 19 maart

Toetsafname IEP

31 maart

Kunstkade: Fries verzetsmuseum groep 7/8

1 april

Kinderen zijn om 12.00 uur vrij vanwege een OT noord studiedag.

2 april t/m 6 april

Kinderen zijn vrij vanwege Goede Vrijdag, Paasmaandag en dinsdag
studiedag voor het team.

Oudergesprekken
Normaal gesproken starten wij rond de tweede week na de kerstvakantie met het afnemen van IEP
(voorheen Cito) toetsen. Na zo’n toetsperiode volgen daarna altijd de oudergesprekken.
Vanwege het thuisonderwijs zijn deze toetsen nog niet afgenomen, daarmee starten wij in week 10.
Maar omdat het te lang duurt om daarna pas met elkaar in gesprek te gaan, willen wij vanaf volgende
week ook starten met de oudergesprekken. De leerkracht van uw kind stuurt vandaag of uiterlijk
morgen via Parro een schema met data en tijden waarop u kunt inchrijven. De gesprekken vinden online
plaats via het account van uw kind.
De informatie die uit de IEP toetsen komt en het rapport van uw kind volgt dan op een later moment.

Informatievoorziening
De laatste tijd horen wij van een enkele ouder dat er (te) weinig informatie vanuit school naar u als
ouder komt. Dat is jammer om te horen, maar het betekent ook dat wij hier iets aan willen doen. Mocht
u als ouder hier ook tegenaan lopen, dan zou het fijn zijn als wij dat te weten komen. U kunt dit altijd bij
de leerkracht van uw kind of bij de locatiecoördinator aangeven. Dan kunnen wij hier gericht mee aan
de slag. Weet in ieder geval dat dit onze aandacht heeft.

Traktaties
Aan het begin van dit schooljaar is er besloten om dit jaar helaas niemand te laten trakteren. Wij hopen
dat dit alleen voor dit schooljaar hoeft en dat wij volgend jaar weer van elke verjaardag of geboorte een
feestje met traktatie kunnen maken.
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Voorstellen
Meester Roy
Ik ben Roy Roersma, ik ben 22 jaar oud en woon in Scharsterbrug. De
komende periode zal ik op woensdag in groep 5/6 lesgeven, en op
vrijdag in groep 7/8. Via deze weg wil ik mij aan u voorstellen.
Gedurende de lesdag probeer ik de kinderen zoveel mogelijk zelf te
laten ontdekken, de eigen inbreng van de kinderen vind ik erg
belangrijk.
Inmiddels heb ik mijn eerste lesdagen er al op zitten. De komende
weken ga ik er met de kinderen een leuke en leerzame tijd van
maken!
Mocht u vragen hebben kunt u mij bereiken via de mail.
roy.roersma@gearhing.net

Juf Elske
Ik ben Elske Tolsma, 53 jaar, woonachtig in Reduzum, getrouwd met Peter en moeder van Jesper, 18
jaar. We zijn ook zo’n 10 jaar pleeggezin geweest, maar zijn daar nu mee gestopt.
Ik ga (tijdelijk) de gymlessen verzorgen voor de groepen 3 t/m 8 van Mantgum en Jorwerd. Ik heb er
ontzettend veel zin in, om weer eens in de praktijk wat te kunnen
doen.
Ik ben nu zo’n 8 jaar buurtsportcoach in de gemeente Leeuwarden, op
dit moment is mijn gebied dorpen Noord (Stiens en de dorpen daar
omheen) en daarvoor ben ik 25 jaar vakleerkracht op meerdere
basisscholen geweest en gymjuf bij verschillende
gymnastiekverenigingen. Als buurtsportcoach ben je iets meer de spin
in het web in de buurt en doe je iets minder dingen in de praktijk,
maar gelukkig viel ik nog wel regelmatig in als vakleerkracht en deed
ik nog wel leuke sportactiviteiten met diverse doelgroepen.
Ik ga heel erg mijn best doen, om leuke gymlessen voor de kinderen te
maken en te geven.
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Juf Baukje
Baukje van der Hem is nu echt gestart met haar LIO- stage in groep 1. Juf Ria ondersteunt en begeleidt
haar hierin. Wij wensen haar veel succes.

Grote rekendag
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