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Agenda mei – zomer 2021

Extra teamdag op 25 juni

24 mei
27 mei

De afgelopen periode zijn er meerdere teamdagen, vanwege
corona, niet door gegaan. We merken dat dit onze weerslag
heeft, met name tijdens de drukke tijd van evalueren en
afronden van een periode. Daarnaast is de werkdruk m.b.t.
corona en fusie hoog. Eind juni komt er weer een moment
van evalueren, afronden en voorbereiden van het nieuwe
schooljaar en graag zouden we deze tijd goed willen
afronden en het nieuwe schooljaar voorbereiden.

7 juni
18 juni
25 juni
28 juni
29 en 30 juni
8 juli
9 juli

Tweede Pinksterdag
Teammiddag fusie en nieuwbouw
(kinderen vrij vanaf 12.00 uur)
Start CITO E-afname
Eind CITO E-afname
Teamdag (kinderen hele dag vrij)
Rapporten mee naar huis!
Oudergesprekken
Laatste schooldagviering
Zomervakantie vanaf 12.00 uur

Woord van de directeur
De lente is dan eindelijk echt begonnen (alhoewel de eerste
vakantieweek wel eens betere voorspellingen heeft gekend..)
Een lente waar we met elkaar naar uit hebben gekeken. Het
is goed om te zien hoe de kinderen steeds meer genieten
van het buiten zijn en het mooie weer. Samen voetballen op
het plein, een activiteit in het bos, in de zandbak met harkjes
en emmers, op skeelers op het plein en de fietsenstalling
weer lekker vol. Met het mooie weer komen ook de leuke
buitenactiviteiten. Zo hebben we prachtige Koningsspelen
gehad en hebben gisteren bij ons geadopteerde monument
een herdenking met de kinderen uit groep 7 en 8 gehouden.
Op 15 april hebben we een online ouderavond georganiseerd
voor de ouders en verzorgers van onze school en van de
Hoekstien. Tijdens deze avond is iedereen bijgepraat over de
recente ontwikkelingen rondom nieuwbouw en mogelijke
fusie. De teams hebben met trots een filmpje laten zien
waarin de kernwaarden en de visie van de nieuwe school
zijn gepubliceerd. Daarnaast is er gesproken over
huisvesting en de locatie van de nieuwe school. Het laatste
woord zal er vast nog niet over gesproken zijn, maar we
kijken met enthousiasme naar de toekomst; een prachtige
school voor drie dorpen!

Personeel- en oudertevredenheidspeiling
Na de meivakantie ontvangt u een uitnodiging om deel te
nemen aan de oudertevredenheidspeiling. Eens per twee
jaar worden wij geacht deze af te nemen. Wij hopen op uw
medewerking!
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Om dit mogelijk te maken is er een extra teamdag gepland
voor de leerkrachten op vrijdag 25 juni. Deze dag zijn alle
kinderen vrij en heeft het team van de Wjukslach de tijd
administratief de zaken bij te werken. Deze uitzondering op
het vakantierooster is afgestemd met de MR en is alleen bij
hoge uitzondering.

Nederlands Programma Onderwijs
Heeft u al gehoord over het Nationaal Programma Onderwijs
(NPO)? Met dit programma investeert de overheid 8,5
miljard euro om het (basis)onderwijs in Nederland een
impuls te geven het niveau van de kinderen op peil te
brengen / te houden naar aanleiding van de coronacrisis. In
de tijd tot aan de zomervakantie worden de scholen geacht
een plan op te stellen hoe zij dit geld t.b.v. de kinderen willen
investeren. Vervolgens gebruiken wij een ‘menukaart’ om
wetenschappelijk onderbouwde en effectieve interventies in
te zetten in de komende twee schooljaar. De MR stemt in
met het plan. De eerste stappen worden nu gezet en bij
nieuwe ontwikkelingen informeren wij u via deze
nieuwsbrieven. Mocht u vragen hebben, kunt u terecht bij
Maarten of kijk veel meer informatie hier.

Subsidie Jong Geleerd en tekenwedstrijd
We hebben een mooie subsidie aangevraagd om te
combineren met de dorpstuin ‘us Túntsje’. Met deze subsidie
hopen we de samenwerking nu en komend schooljaar een
boost te geven.
Daarnaast is een leuke tekenwedstrijd georganiseerd door
de vrijwilligers van de dorpstuin. De prachtige tekeningen zijn
nog even te zien in de dorpstuin.
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CITO-M toetsen
Een tijd geleden hebben alle kinderen de CITO-M toetsen
gemaakt. De resultaten zijn op school-, groeps- en op
leerlingniveau geëvalueerd en graag delen wij in grote lijnen
de uitkomsten.
•

•

•

We zien over een gehele lijn een normale
vaardigheidsgroei van de groepen. Deze is in lijn
met de verwachtingen.
Bij begrijpend lezen hebben de leerlingen met
lagere scores minder groei doorgemaakt dan de
leerlingen met hogere scores.
Bij rekenen en spelling is deze beperkte groei niet
(of minder sterk) aan de orde.

De komende tijd zullen wij in de jaarlijkse Zelf Evaluatie de
plannen gaan maken (ook met het oog op de gelden van het
NPO) voor het komende schooljaar. In deze evaluatie
beoordelen wij de huidige stand van zaken van de school en
stellen wij de toekomstige plannen op.

Aanwezigheid juf Margriet
Wellicht heeft u de kinderen hierover gesproken, maar sinds
de voorjaarsvakantie werkt juf Margriet tijdelijk bij ons op
school. Zij werkt aan haar re-integratie na een lange
periode van ziekte door corona. Om stapsgewijs te bepalen
wat er mogelijk is, begint ze bij op school met kleine stapjes.

Namens het gehele team van de Wjukslach
Prettige vakantie!
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