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Agenda herfst – kerst 2019

Nieuwbouw

5 november
6 november
11 november
18 t/m 21 november
4 december
19 december
20 december
21 december t/m 5 januari

Op de zakelijke ouderavond is besproken dat er langzaamaan
iets schot lijkt te komen in het opstarten van de nieuwbouw.
In het Intergraal Huisvestingsplan (IHP) van de gemeente
Opsterland staat beschreven dat er een
voorbereidingskrediet is opgenomen en deze zal
waarschijnlijk tijdens de raadvergadering worden
vastgesteld. Dit betekent dat er in 2020 een start gemaakt
kan worden met de voorbereidingen. Voordat er echter een
nieuwe school staat, zal het zeker nog een aantal jaar duren.
Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij u uiteraard op de hoogte
brengen.

Comprix Publiekscollege
Staking. School gesloten!
Sint Maarten
Voortgangsgesprekken
Sinterklaasviering
Kerstviering
Nieuwsbrief editie 2
Kerstvakantie

Ontwikkelingsnieuwsbrief
Voor u ligt de eerst nieuwsbrief van het schooljaar 20192020. In het afgelopen schooljaar is afgesproken dat er, ook
in verband met Social Schools, niet elke maand een
nieuwsbrief zal gaan verschijnen. In plaats daarvan
verschijnt er nu voor elke vakantie een nieuwsbrief met
daarin de ontwikkelingen van de school en andere belangrijke
zaken. Overzichtelijk bij elkaar. Zoals u ziet is ook gekozen
voor een nieuwe ‘frisse’ opmaak.

Woord van de directeur
De afgelopen weken heb ik een goede start gehad op de
Wjukslach. De school zit goed in elkaar en de leerkrachten
draaien met hun eigen kennis en professionaliteit op de
goede wijze de klassen. Dit gaf mij de rust en de tijd mij in
eerste instantie te richten op het leren kennen van de school
en haar gewoontes en gebruiken. De afgelopen weken heb ik
veel gesprekken gevoerd en beetje bij beetje wat plannen
uitgezet voor het komende schooljaar. Daarnaast hebben er
kennismakingsgesprekken plaatsgevonden met alle
leerkrachten. We praten over onderwijs, maar ook over de
persoon achter de leerkracht. Wie zijn ze en waar staan ze
voor.
Daarnaast heb ik mij bezig gehouden met het verkennen van
de werkwijze van Comprix. In goed overleg met het bestuur
ben ik gaan kijken naar de manier waarop het beleid wordt
uitgezet en op welke wijze alles geadministreerd kan worden.
Alles natuurlijk op een manier zoals deze past bij de
Wjukslach.
Ik kijk tevreden terug naar de start van het schooljaar en ik
hoop dat u dat mij doet.
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Opknappen van de school
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met opruimen van
de school. Met name de gemeenschappelijke ruimten hebben
we kritisch bekeken en we hebben gekeken naar wat weg kan
of wat anders ingedeeld zou kunnen worden. Dit heeft ervoor
gezorgd dat we een opgeruimde start hebben gehad. De
komende tijd zullen wij hier mee verder gaan.
De school zal de komende tijd ook een kleine opknapbeurt
gaan krijgen. Aan de binnenkant van de school zullen er wat
aanpassingen worden gedaan om de school frisser en netter
te maken. Daarnaast hebben de leerkrachten (in
samenspraak met de kinderen) een lijstje gemaakt met wat
zij graag zouden willen verbeteren in de school. In overleg
met Comprix gaan we kijken wat we hiervan in de praktijk
kunnen gaan uitvoeren. De verbeteringen zult u de komende
tijd gaan zien.

Verkeerssituatie
Een aantal weken geleden heb ik de verkeerssituatie aan de
voorkant van de school onder de aandacht gebracht. Dit om
er samen met u voor te zorgen dat de kinderen bij het naar
school komen en het naar huis gaan, op een veilige en
vertrouwde manier het verkeer in kunnen stappen. Afgelopen
weken heb ik gekeken naar de manier waarop dit wordt
opgepakt en ik zie dat er verbetering is. Dit doet mij goed!
Ik wil u hierbij dan ook hartelijk danken dat u de tijd neemt om
de verkeerssituatie te verbeteren en dat we er samen voor
kunnen zorgen dat de verkeerssituatie veiliger wordt.
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Leerlingenaantal

Frysk ûnderwiis

Het aantal leerlingen bij ons op school bedroeg op 1 oktober
(de officiële teldatum) 114 leerlingen, verspreid over 6
verschillende lokalen. Een mooi aantal waar we trots op
mogen zijn.

Het afgelopen schooljaar heeft de inspectie onderzocht op
welke manier wij het Friese onderwijs op school vormgeven.
Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat wij kritischer kunnen
kijken naar de manier waarop wij inhoudelijker Fries kunnen
geven. Het komende schooljaar zullen wij gaan kijken hoe wij
dit kunnen verbeteren.

Wellicht heeft u gemerkt dat het aantal leerlingen in groep
1/2 sinds de start van het schooljaar erg hoog is. Het aantal
zit op dit moment op 32 leerlingen en voor een (kleuter)groep
is dit erg hoog. Direct aan het begin van de start van het
schooljaar ben ik op zoek gegaan naar een oplossing voor
deze groep. Dit heeft ertoe geleid dat we na de kerstvakantie
de groep zullen gaan splitsen in twee groepen. De precieze
uitwerking zal ik, zodra deze bekend is, aan u laten weten. De
ouders van groep 1/2 zijn al in een eerder stadium hierover
geïnformeerd. Mocht er komende tijd aanleiding zijn om meer
stappen te ondernemen, zal ik u uiteraard hierover
informeren.

Nieuwe rekenmethode
Voor het komende schooljaar zullen wij ons gaan verdiepen
in de lesmethode ‘Alles Telt’ en in een opvolger van deze
methode. Na een eerste verkenning is gebleken dat deze
methode toe is aan vernieuwing/vervanging. De komende
maanden zal er een werkgroep gaan kijken welke nieuwe
lesmethode bij onze school past. De implementatie van deze
nieuwe lesmethode staat gepland voor het schooljaar 20202021.

Klaverbledtsje en de Lytse Jonker

Leerlingenraad

Wellicht heeft u gezien dat in de afgelopen editie van het
Klaverbledtsje en de Lytse Jonker een artikel heeft gestaan
van onze school. Het komende schooljaar zal er in elke editie
een klas van de school op geheel eigen wijze een bijdrage
leveren. Op deze manier hopen wij voor alle inwoners van
Langezwaag en Jonkerslân, een positieve bijdrage te leveren
aan de presentatie van de school.

Afgelopen week zijn we gestart met de eerste vergadering
van de leerlingenraad. Uit de groepen 3 tot en met 8 is een
leerling uitgekozen om plaats te nemen in de leerlingenraad.
Samen met de directeur vergaderen ze op niveau over zaken
die betrekking hebben op het reilen en zeilen van de school.
Daarnaast zullen zij de besproken onderwerpen
terugkoppelen aan de klas en vanuit de klas onderwerpen
aandragen voor een volgende vergadering.

Inspectieonderzoek Burgerschap
Het komende schooljaar zullen wij mee doen aan een
onderzoek naar de manier waarop wij ons
burgerschapsonderwijs
vormgeven
op
school.
Burgerschapsonderwijs heeft betrekking op democratie in
Nederland, participatie in de samenleving en identiteit. In de
tweede helft van het schooljaar zal de inspectie een bezoek
brengen aan onze school en zal er in groep 8 een vragenlijst
bij de kinderen worden afgenomen. Daarnaast zal de
leerkracht van groep 8 (juf Geeske), de intern begeleider (juf
Folkje) en de directie (meester Maarten) worden
geïnterviewd over de manier waarop wij
burgerschapsnoderwijs vorm geven in de school.
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Picknicktafel
De speeltuinvereniging van Langezwaag heeft op het
schoolplein een blauwe picknicktafel geplaatst. Helaas is het
weer (nog) niet goed genoeg om er veelvuldig gebruik van te
maken, maar dit zullen wij in de toekomst zeker wel gaan
doen. We willen hierbij graag de speeltuinvereniging
bedanken voor het plaatsen van de tafel.
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Kwink

Staking 6 november

Dit schooljaar zijn we gestart met de nieuwe methode Kwink.
Deze methode richt zich op de sociaal-emotionele vorming
van de kinderen en in de hogere groepen komt er ook
burgerschaps-onderwijs en mediawijsheid bij. Alle klassen
hebben afgelopen weken kennis gemaakt met de methode en
na de herfstvakantie starten we gezamenlijk op hetzelfde
punt in de methode. De leerkrachten zijn erg tevreden en juf
Vronie, juf Dagmar en juf Sietske zorgen samen voor een
goede implementatie van de methode. Op de zakelijke
ouderavond hebben een aantal ouders tevens kennis gemaakt
met Kwink. Meer informatie vindt u hier.

Op woensdag 6 november zijn alle leerkrachten en docenten
uit het basis- en voortgezet onderwijs opgeroepen om te
gaan staken. Obs de Wjukslach sluit zich aan bij deze
stakingsactie en zal op woensdag 6 november gesloten zijn.
Het leraren- en schoolleiderstekort is zo groot dat dagelijks
klassen naar huis worden gestuurd. Recent werd bekend dat
een school in Amsterdam permanent moet sluiten. Ook in
het voortgezet onderwijs loopt het docententekort op.
Zorgen die we als professionals hebben voor onszelf, het
vak en de toekomst van de kinderen.
De vakbonden AOb, AVS, CNV Onderwijs, FNV en FvOv hebben
een staking aangekondigd in de week dat de begroting van
OCW in de Tweede Kamer wordt besproken. De bonden eisen
van het kabinet dat er geld vrijgemaakt wordt voor een
fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk.
Het onderwijs in Nederland staat onder druk. Daar maken
wij ons zorgen over.

Estafette lezen nieuw
Ook zijn we dit schooljaar gestart met een nieuwe methode
voor technisch en begrijpend lezen; Estafette 3. In de groep
4, 5 en 6 werken de leerlingen met deze nieuwe methode en
de groepen 7 en 8 zijn volgend jaar aan de beurt. Deze
methode pakt technisch en begrijpend lezen samen en door
interessante teksten ontwikkelen kinderen beide
vaardigheden. Meer informatie? Klik dan hier.

Ter afronding
Met gepaste trots kijk ik terug op een aantal goede weken. In
deze nieuwe setting op school raken leerlingen gewend aan
de nieuwe leerkracht en leerkrachten gewend aan de nieuwe
directeur. Ook ik begin mijn plek te vinden en kijk met
vertrouwen uit naar een prettige samenwerking. Mocht u
naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen
hebben, dan hoor ik het graag.
Namens het gehele team wens ik u en de kinderen een fijne
en ontspannen herfstvakantie toe. Graag zien we de kinderen
weer op maandag 28 oktober.
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