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Agenda kerst – voorjaar 2020

Nieuwbouw & mogelijke fusie

6 januari
6 januari
13 t/m 31 januari
4 februari
11 februari
12 februari
12 en 13 februari
17 t/m 21 februari

Op vrijdag 6 december bent u geïnformeerd over de eerste
stappen die door Comprix zijn gezet ten aanzien van een
mogelijke fusie met obs de Hoekstien in Luxwoude. Wanneer
de MR van de Hoekstien en de MR de Wjukslach akkoord gaan
met de onderzoeksfase zal Comprix gaan beginnen met het
onderzoeken van de mogelijkheden en dit zorgt ervoor dat wij
een beter beeld gaan krijgen op welke wijze wij het onderwijs
op beide scholen samen kunnen versterken. Ook andere
belangrijke zaken zullen in deze Fusie Effect Rapportage (FER)
aan de orde komen. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen wij u
hierover zo goed mogelijk informeren.

Eerste schooldag 2020
Luizencontrole (alle groepen)
Afnamen CITO-M toetsen
Verkeersflits
Burgerschapsonderzoek (8)
Teamdag. Alle leerlingen vrij!
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie

Ontwikkelingsnieuwsbrief deel II
Voor u ligt de tweede 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. Veel leesplezier!

Woord van de directeur
De tijd vliegt voorbij. Inmiddels gaan we richting het eind van
het jaar en zijn we met elkaar volop aan het bouwen aan de
Wjukslach. Niet alleen qua inrichting is er in de school een en
ander veranderd, maar ook op gebied van ontwikkelingen zijn
we bezig om richting aan de school te gaan geven. Er liggen
een aantal interessante uitdagingen op de rol voor komende
maanden/jaren. Naast ons eigen plannen zal de Fusie Effect
Rapportage (FER) en de nieuwbouw ook de nodige inzichten
en ontwikkelingen gaan geven.
Naast deze schoolse ontwikkelingen zijn er ook de landelijke
ontwikkelingen die meespelen. De zorgen die er zijn omtrent
het aantal invallers en de gevolgen daarvan op schoolniveau
zijn ook bij onze school niet ongemerkt voorbij gegaan. Dit is
vervelend en zorgt voor de nodige zorgen tijdens de
dagelijkse gang van zaken. Gelukkig zijn we in staat geweest
om met het team samen de problemen op te vangen. Ook het
begrip vanuit de ouders/verzorgers is groot, waarvoor mijn
dank!
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Kerstfair Wjukslach en Kinderwoud
De kerstfair was een groot succes! De opkomst was
fantastisch en de gemaakte spullen van de kinderen zijn
prachtig geworden. Tijdens deze gezellige avond hebben
heel wat ouders, verzorgers en dorpsgenoten de prachtige
kersfair bezocht. We hopen dat iedereen een gezellige avond
heeft gehad en we danken via deze weg iedereen die op
welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan de
kerstfair.

Opknappen van de school
De school heeft inmiddels een behoorlijke opknapbeurt gehad
en alle lokalen zijn flink opgefrist. Ook in de centrale hal staan
inmiddels prachtige samenwerkingsplekken voor alle
leerlingen. Ook de komende vakanties (kerst en voorjaar)
zullen gebruikt worden om alles netjes af te werken, zoals de
vloer en muren in de centrale hal.

Sint Maarten opbrengst
Op dinsdag 10 december heeft groep 7/8 namens de school
een cheque overhandigd aan de Ronald McDonald Hoeve in
Beetsterzwaag met daarop een bedrag van maar liefst
€1000,-. Dit bedrag is bij elkaar gelopen door alle kinderen
van Langezwaag tijdens Sint Maarten. Een prachtige bijdrage
waar we met elkaar ontzettend trots op mogen zijn. De
Ronald MC Donaldhoeve zal het bedrag gebruiken voor de
aanschaf van speciale voetsteunen voor de fietsen van de
bezoekers.
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Ontwikkelingen groep 1/2 en groep 5/6

Ter afronding

Na de kerstvakantie zal de kleutergroep 1/2 definitief
gesplitst worden. We hebben hierbij gekozen voor een groep
1 en een groep 2. Deze splitsing hebben wij de afgelopen
weken ook gehad en is goed bevallen. De definitieve verdeling
van leerkrachten is inmiddels ook bekend gemaakt aan de
ouders/verzorgers van de leerlingen van groep 1 en groep 2.

De eerste maanden voor mij als directeur zitten erop en na
de kerstvakantie beginnen we met goede moed aan het
tweede deel van het schooljaar. Ik kijk terug op een
interessante tijd met goede ervaringen. Er zijn vanaf het
begin af aan mooie samenwerkingen en ideeën opgezet in
een team dat staat en zich elke dag keihard inzet om de
kinderen van Langezwaag e.o. les te geven en zich te laten
ontwikkelen.

Na de kerstvakantie zal juf Anke terugkomen in groep 5. Zij
heeft er ontzettend veel zin in en kijkt uit naar het
kennismaken met de kinderen. Op vrijdag zou zij voor groep
6 hebben gestaan, maar neemt zij ouderschapsverlof op.
Gelukkig hebben wij een geschikte vervanger gevonden.
Meester Martin zal tot aan de zomervakantie op vrijdag voor
groep 6 staan.

Het is nu tijd voor een welverdiende vakantie. Voor de
kinderen, leerkrachten en ouders/verzorgers altijd een fijn
moment. Namens het gehele team wensen wij u een fijne
vakantie, prettige feestdagen en een goede start van 2020!
Graag zien we de kinderen weer op maandag 6 januari!

Inspectieonderzoek Burgerschap
Op dinsdag 11 februari zal er door de onderwijsinspectie in
groep 8 gestart worden met het onderzoek naar
‘burgerschap’. Tijdens dit eerste onderzoek zullen de
kinderen een vragenlijst gaan invullen en zal er in gesprek
worden gegaan met kinderen. Tijdens het tweede deel (later
te plannen) zullen ook juf Folkje, juf Geeske en meester
Maarten worden geïnterviewd.

Verkeersflits
Op dinsdag 4 februari zullen wij mee doen met ‘Verkeersflits’.
Een interactief verkeersprogramma voor de kinderen van
groep 1 t/m groep 8. De kinderen zullen bezig gaan met de
regels omtrent het oversteken, de remweg, afleiding in het
verkeer en balans- en fietsbeheersing. Na de kerstvakantie
zullen wij u informeren welke groep wat kan gaan verwachten
en gaan we op zoek naar ouders die ons deze dag willen
ondersteunen.
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