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Agenda voorjaar – mei 2020

Onderzoek burgerschap

24 februari
24 februari
4 maart
17 maart
18 maart
30 maart
1 april
10 t/m 13 april
14 april
15 en 16 april
17 april
25 april t/m 6 mei

Op dinsdag 12 maart is het eerste onderzoek gedaan naar
burgerschapsonderwijs bij ons op school. De kinderen van
groep 8 kregen een vragenlijst en toets met daarin vragen
over burgerschapsvorming. Deze toetsen worden op
verschillende scholen afgenomen in heel Nederland en geven
op die manier een beeld van het ‘niveau van
burgerschapskennis’ van de kinderen in Nederland. Vragen
zijn gerelateerd aan omgangsnormen, democratie,
regelgeving en verschillende geloven. Op donderdag 5 maart
komt de inspectie van het onderwijs terug en gaan zij in
gesprek met de kinderen van groep 8, de leerkracht en
schoolleiding/intern begeleider.

Start na voorjaarsvakantie
Luizencontrole (alle groepen)
Comprix-dag. Leerlingen vrij.
Comprix Publiekscollege
Open dag Wjukslach
Theoretisch verkeersexamen gr. 7/8

Schoolvoetbaltoernooi
Goede vrijdag & Pasen (weekend)

Teamdag. Leerlingen vrij.
IEP toets groep 8
Sportdag Koningsspelen
Meivakantie *

* De aankomende meivakantie duurt t/m 6 mei. Donderdag 7 mei en
vrijdag 8 mei zijn geen vakantiedagen. De meivakantie duurt dus geen
twee volle weken.

Ontwikkelingsnieuwsbrief deel III
Voor u ligt de derde 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 afgelopen periode stond in het teken van afronden en
evalueren van het eerste half jaar en het voorbereiden op het
tweede half jaar. De groepsplannen vormen een belangrijke
schakel in de halfjaarlijkse evaluatie en daarnaast wordt er
een schoolbrede evaluatie geschreven, de zogeheten
‘Zelfevaluatie’. Deze documenten geven voor ons als team een
beeld van de schoolontwikkeling op kind-, klas- en
schoolniveau.
Een van de hoogtepunten van afgelopen weken was de
‘Verkeersflits’ waarbij alle kinderen op praktische wijze les
hebben gekregen over verkeersdeelname op het eigen
niveau. Het was een succes en we zullen gaan kijken hoe wij
hier in de toekomst structureel een vervolg aan kunnen gaan
geven.
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Vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020
Ieder jaar vragen wij, de ouderraad van de Wjukslach, een
vrijwillige ouderbijdrage, zo ook dit jaar. Hiervoor kunnen
we allerlei niet-educatieve activiteiten in en rondom school
organiseren. Bijvoorbeeld sinterklaasfeest, kerst, Pasen,
Sint Maarten, het pleinfeest maar ook de activiteiten van het
Floraliafeest op de vrijdag overdag, De gewenste bijdrage is
€ 20 per kind en een bijdrage van € 5 per gezin voor Social
Schools. U kunt het geld overmaken op
NL10RABO0334603315 t.n.v. Ouderraad de Wjukslach. Bij
voorbaat dank voor uw steun.
Namens de ouderraad van de Wjukslach.

Bezoek ‘Raad van toezicht’ Comprix
Op woensdag 5 februari heeft de Raad van toezicht van
Comprix een bezoek gebracht aan de school. Jaarlijks
bezoeken zij een aantal scholen en vergaderen zij op de
locatie van een van de Comprix scholen. Tijdens het bezoek
presenteert de school zich, praten we over de krachten en
ontwikkelpunten en bespreken we tijdens de rondleiding de
verschillende manieren van werken. De avond is prettig
verlopen en de RvT heeft een goed beeld gekregen van de
Wjukslach
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Rapporten en rapportgesprekken

Opknappen van de school

De afgelopen tijd hebben wij ons bezig gehouden met de
ontwikkeling van rapporten voor de kinderen uit groep 1 en
groep 2. Een vraag die al enige tijd op de plank lag bij het team
en waar we dit jaar uitvoering aan hebben gegeven. De
kinderen van groep 1 en groep 2 krijgen, net als de rest van
de school, voor het eerst een rapport mee naar huis.
Uiteraard aangepast op de werkwijze in beide groepen. Met
dit rapport proberen wij de kinderen en de
ouders/verzorgers meer inzicht te geven over de wijze
waarop de kinderen zich bij ons op school ontwikkelen.
Daarnaast zijn de rapporten voor alle groepen
gedigitaliseerd, waardoor deze door de leerkrachten
makkelijker zijn in vullen.

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 vakantie zal gebruikt worden om
alles netjes af te werken, zoals de vloer en de muren in de
centrale hal en teamkamer.

De gesprekken zijn dit jaar qua tijd iets veranderd. Tussen de
gesprekken zit een ‘rusttijd’ van 5 minuten, waardoor er
meer ruimte is om gesprekken rustig te kunnen voeren en
het tijdschema beter te bewaken is. We zullen deze vorm gaan
evalueren en bekijken of we hier in de toekomst gebruik van
willen blijven maken.

Namens het gehele team wens ik u een fijne
voorjaarsvakantie en graag zien wij de kinderen terug op
maandag 24 februari.

Ter afronding
De afgelopen weken zijn goed en rustig verlopen op school.
Er is veel getoetst, gesproken en hard gewerkt met als
resultaat een passend rapport voor alle kinderen. Hier
mogen ze trots op zijn! Graag wil ik de kinderen een
compliment geven over hun inzet van de afgelopen weken.

Scoor een boek in groep 5/6
Groep 5 en groep 6 doen dit jaar mee aan het leesproject
‘Scoor een boek’. Het project is erop gericht om met alle
kinderen samen zoveel mogelijk boeken te ‘scoren’. De
vergelijking wordt gemaakt met een voetbalwedstrijd waarbij
er de aftrap is, de rust en een eindsignaal. Kinderen plakken
voetbalstickers op om te laten zien hoeveel boeken zij hebben
gelezen. Op 23 maart is er een groot eindfeest op het
voetbalveld van SC Heerenveen en wordt de eindscore
bekend gemaakt. Alles met het doel om zoveel mogelijk
kinderen aan het lezen te krijgen. Klik hier voor meer
informatie.

Democracity in groep 7/8
Groep 7/8 heeft op donderdag 6 februari deelgenomen aan
de Democracity. Het educatieve doe-programma is erop
gericht om de kinderen in aanraking te laten komen met
democratische besluitvorming. De kinderen bezochten de
gemeenteraad van Beetsterzwaag om daar samen een stad
te bouwen. Zij hebben hier speciale politieke partijen
opgericht om de stad zo goed mogelijk vorm te geven. Klik
hier voor meer informatie.
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