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Agenda zomer - herfst 2021
23 augustus
27 augustus
1 en 2 september
14 september
16 september
17 september
13 oktober
16 t/m 24 oktober

Vakantierooster 2021- 2022

Eerste schooldag
Start IMV groep 5 en 6
Startgesprekken
Schoolreis groep 4 t/m 8
Schoolreis groep 1/2 & 3
Comprix in beweging groep 8
Teamdag fusie (kinderen vrij)
Herfstvakantie

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vr. + Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
2e pinksterdag
Zomervakantie

Teamdagen
DAG
Verkenning fusie
MIDDAG Verkenning fusie
DAG
Personeel Comprix
MIDDAG Verkenning fusie
MIDDAG Verkenning fusie.

Woord van de directeur
Het schooljaar zit erop! We hebben een enerverend jaar
gehad, zowel werk als privé is er veel gebeurd. Dat zal voor
u niet anders zijn.. We mogen trots zijn op de stappen die
we, ondanks alle uitdagingen, hebben gemaakt en hoe we
met elkaar de school de afgelopen periode open hebben
kunnen houden. Voor leerkrachten, maar ook voor u als
ouders/verzorgers een gedeelde verantwoordelijkheid die
we samen hebben gedragen. Bedank voor de inzet en de
samenwerking en een prachtige en ontspannen vakantie
gewenst. Geniet ervan!

Corona, zomervakantie en daarna..
De afgelopen periode is er veel versoepeld voor ons allemaal en
gelukkig ook voor het onderwijs. Toch zijn alle zorgen nog niet weg
en ook na de zomervakantie zullen we vast en zeker nog te maken
hebben met enige vormen van beperkingen. Vanuit de GGD is het
verzoek gedeeld om aan u, als ouders/verzorgers en kinderen te
vragen, bij terugkomst van vakantie een test te laten doen, ook
zonder klachten. Dat geldt uiteraard ook voor leerkrachten en
andere betrokkenen op school. Mocht u vragen hebben over de
terugkeer naar school, dan kunt u contact opnemen met Maarten
om informatie te delen. Voor de start van het schooljaar ontvangt u
van mij een update met de bijzonderheden en stand van zaken op
dat moment.

In de vorige nieuwsbrief heb ik u bijgepraat over extra
gelden (NPO) die de overheid heeft vrijgemaakt om het
(basis)onderwijs in Nederland een impuls te geven om het
niveau van de kinderen op peil te brengen / te houden na de
coronacrisis. De afgelopen periode is er een plan opgesteld
door team en directie en deze is voorgelegd aan het bestuur
van Comprix en MR. Beide zijn akkoord met de inhoud ervan
en hierbij deel ik de inhoud met u.

•
•
•
•
•

Klassenverkleining door middel van extra
personele inzet (formatie 2021-2022).
Inzet onderwijsassistent vanaf februari 2022.
Aanschaf nieuwe methode Blits voor groep 5 t/m
8 t.b.v. studerend en begrijpend lezen.
Aanschaf technisch leesmateriaal groep 3 en 4.
Aanschaf ontwikkelingsmateriaal groep 1 en 2.
Aanschaf digibord groep 3 door extra inrichting
lokaal.

Schoolreisjes
Zoals u heeft gehoord hebben wij de schoolreisjes verplaatst naar
het nieuwe schooljaar (september 2021). Komend schooljaar gaan
de kinderen dus twee keer op schoolreis (ook in mei/juni 2022). De
schoolreisjes in september 2021 zien er als volgt uit:
* Groep 4/5/6/7/8 gaan op dinsdag 14 september naar
Hellendoorn met de bus. Vertrek school: 08.30 uur (tot 17.30 uur).
* Groep 1/2/3 gaan op donderdag 16 september naar Sanjes Safari
met de bus. Vertrek school: 09.00 uur (tot 14.00 uur).

Door dit geld zijn we in staat om alle kinderen van alle
groepen te laten profiteren. Mocht u vragen hebben, dan
kunt u terecht bij Maarten.
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13 oktober (woensdag)
22 november (maandag vanaf 12.00u)
9 maart 2022 (woensdag)
5 april 2022 (dinsdag vanaf 12.00u)
19 mei (donderdag vanaf 12.00u)

Let op! Er zijn een aantal teamdagen die in de middag plaatsvinden.
De ochtend zijn de kinderen op school. In de middag zijn de kinderen
vanaf 12.00 uur vrij.

Nederlands Programma Onderwijs

•

16 oktober t/m 24 oktober 2021
25 december t/m 9 januari 2022
19 februari t/m 27 februari 2022
15 t/m 18 april 2022
23 april t/m 8 mei 2022
26 en 27 mei 2022
6 juni 2022
16 juli t/m 28 augustus 2022
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Schoolplannen nieuw schooljaar

Zomerlezen in de vakantie

Elk schooljaar maken wij aan het eind van het schooljaar de
plannen voor het nieuwe schooljaar bekend. Afgelopen week
zijn deze gepresenteerd in de MR en hierbij delen wij deze
plannen met u.

Tijdens de zomervakantie is het mogelijk om gratis gebruik
te maken van de VakantieBieb-App. Voor zowel kinderen als
volwassenen is het mogelijk om leuke boeken te lezen. U
kunt de app downloaden in de app- of playstore.

•

•

•

•

•

Verkenning mogelijke fusie
Komende schooljaar gaan wij door met het
verkennen van de mogelijke fusie met de
Hoekstien, om per 01-08-2022 mogelijk te gaan
fuseren.
Invoering registratiemethode groep 1 en 2
Afgelopen schooljaar hebben we geoefend met de
nieuwe manier van registeren en het bijhouden
van ontwikkelingsdoelen in groep 1 en 2. Komend
schooljaar starten we met de invoering.
Frysk Spoar 8
De afgelopen tijd hebben de leerkrachten
geoefend met deze nieuwe methode voor het
Friese onderwijs op school. De invoering start
komend schooljaar.
Implementatie nieuwe rekenmethode
Afgelopen schooljaar hebben wij gekozen voor de
rekenmethode Getal in Ruimte Junior. Na de
zomervakantie starten we met de invoering
hiervan voor alle groepen.
Betrokkenheid kinderen vergroten
Na de zomervakantie starten we met
‘startgesprekken’. Deze gesprekken voeren we in
week 35 met ouders én kinderen. We maken
graag kennis met de ouders/verzorgers en
praten met het kind over doelen van het komende
jaar. Meer informatie na de vakantie.

Naast deze grote plannen hebben wij nog een aantal
projecten waar we komend schooljaar aan zullen gaan
werken.
•
•
•

Van textiellabels naar afval opruimen
Het afgelopen schooljaar is er uitgebreid gezocht naar een
alternatief voor de textiellabels (deze labels werden door de
kinderen rondgebracht en daarmee haalden we een mooi
bedrag op voor de OR). In overleg met OR en gemeente
hebben we een nieuw plan opgesteld.
1x per maand gaat er één groep (van groep 5 t/m 8) op
vrijdagmiddag afval opruimen in Langezwaag. Hiermee
creëren we een stukje bewustwording bij de kinderen (en
dorpsgenoten) over afval en zorgen we voor een schoner
dorp.
Drie keer per jaar gaan we met een groep
ouders/verzorgers de weg tussen Gorredijk en de Knipe
opruimen op vrijdagavond (tussen 18.00 en 21.00 uur). De
eerste keer zal zijn op 17 september. Informatie en opgeven
volgt na de zomervakantie!

Personeel- en oudertevredenheidspeiling
Dank voor het invullen van de ouderenquête, deze zal na de
zomervakantie besproken worden. In de eerst volgende
nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar kom ik hier op terug.

Ter afronding
Het is de kinderen, u als ouders/verzorgers en de
leerkrachten gegund om een paar weken vrij te zijn en rust
te nemen. Ik hoop dat u gaat genieten van een welverdiende
vakantie, thuis, in Nederland of in het buitenland. Blijf gezond
en geniet! Graag zien we de kinderen terug op maandag 23
augustus vanaf 08.15 uur.

Invoering digitale methode verkeer
Aanschaf ontwikkelingsmateriaal groep 1/ 2
School ondersteuningsprofiel opstellen (directie)

Namens het gehele team van de Wjukslach

Prettige vakantie!

De focus zal komend schooljaar voornamelijk liggen op de
fusie en de toekomst van de nieuwe school. Een spannende
en mooie uitdaging waar we met elkaar weer hard mee aan
de slag gaan.
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