Van de directie

Belangrijke data:
 2 november – Ontruimingsoefening
 2 & 9 november – 13:00 – 13:45 u. Pop in de school
groep 6,7,8 door Elzer educatie
 3 en 5 november – Afname leestoetsen voor
tussenevaluatie
 5 & 12 november – 09:00-09:45 u. Workshop
Slagdromen groep 4 en 5
 6 november – Laatste dag kenbaar maken behoefte
gesprek tussenevaluatie
 6 november – 08:30 u. Nationaal Schoolontbijt
 6 november – Kanjerochtend groep 6
 9 november – Vergadering leerlingenraad en
wijkraad
 9 t/m 13 november – Week Mediawijsheid gr. 7/8
 9 t/m 13 november – Week van de tussenevaluaties
+ gesprekken
 10 november – Bowlingtoernooi – 2 leerlingen gr. 8
 13 november – Laatste dag inleveren schoenendoos
* We geven kinderen ver weg een schoenendoos vol bruikbare spullen. Voor

hen is dat een onbetaalbaar cadeau. Helpt u mee? We hebben alle oudste
leerlingen een folder mee gegeven, zodat u per gezin een doos kunt vullen.
Inmiddels zijn er al een aantal prachtige dozen binnengekomen.
Mocht u meer willen dan kan dat, er liggen op school nog wel meer folders.
Wij zien de dozen graag voor 13 november (of eerder) op school.
Wilt u meer weten over de Schoenendoosactie? Kijk op
www.schoenendoosactie.nl
* Tijdens de tussenevaluaties in november en april worden er facultatieve
gesprekken gepland voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. Een moment om
tussentijds op de hoogte gebracht te worden van de vorderingen van uw kind.
De tussenevaluaties voor november staan gepland van 9 tot en met 13 november a.s. Zoals aangegeven zijn de
gesprekken facultatief, dit betekent dat u tot 6 november bij de leerkracht van uw kind(eren) aan kunt geven of u
behoefte heeft aan een gesprek, ook kunt u door de leerkracht benaderd worden om in gesprek te gaan.
In de week van 9 t/m 13 november wordt er dan een gesprek met u gepland van 15 minuten. De gesprekken vinden
niet fysiek plaats, via de leerkracht wordt u op de hoogte gebracht hoe het gesprek gevoerd zal worden.
*Het Sportbedrijf heeft doorgegeven dat per activiteit zal worden bekeken of de sport door kan gaan. Wij zullen u als
ouders hierover informeren, wanneer u uw zoon/dochter hebt opgegeven voor een sport van de schoolsportagenda.
* Vorige week hebben wij een prachtig filmpje gedeeld namens Niels uit groep 5 met de voorleeskampioenen van de
school. Mardou en Blessing behoorden uit groep 7 en 8 tot de finalisten. Vrijdag komt er een schoolwinnaar uit de
bus. Zij zal dan naar de volgende ronde (gemeente Smallingerland)gaan en zal onze school dan vertegenwoordigen.
Succes dames!
* Ieder jaar is er de week van het Nationaal Schoolontbijt. In die week ontbijten in Nederland zo’n half
miljoen leerlingen van de basisschool en de brugklas samen gezond en gezellig op basisscholen en in
brugklassen. Met speciaal lesmateriaal leren ze alles over hun ontbijt en merken hoe fijn het is om de
dag gezond te starten! Ook dit jaar doen wij als school weer mee aan het Nationaal Schoolontbijt,
namelijk op vrijdag 6 november a.s. We hebben een bijlage bij deze nieuwsbrief opgenomen met alle informatie over
het Schoolontbijt, hierin kunt u ook lezen wat er dit jaar voor uw kind(eren) op tafel staat! Wilt u uw kind vrijdag een
bord, beker en bestek meegeven?
*Vanochtend hebben we een ontruimingsoefening uitgevoerd op school. Binnen 2 minuten stonden alle leerkrachten
met de leerlingen buiten op de aangewezen verzamelplaatsen. In het voorjaar hebben wij nogmaals een ontruiming
gepland.
*Aankomende donderdag start voor de leerlingen van groep 4/5 de workshop Slagdromen. In het

project Slagdromen maken de leerlingen kennis met slagwerk in de breedste zin van het woord. Met trommels,

stokken, emmers en body percussie gaan ze op ontdekkingstocht. Wat is de plek van de slagwerker in een orkest of
een band? Ritmes herkennen en naspelen vormen een groot onderdeel van de lessen.

Poep op de stoep
#Poep #Ruimen #Doen we samen
Honden zijn leuk en fijn gezelschap voor velen. Stoepen zijn veilig om op te lopen en grasveldjes geweldig voor kids
om op te spelen. Helaas belanden we toch ook regelmatig eens in bruine en ruikende drollen. Wij Marianne, Miranda
en Margriet zijn drie baasjes met honden en we willen graag iets doen aan poep op de stoep en op grasveldjes.
Samen met wijkwerker Sophie zijn we in een klein groepje gestart met brainstormen.
We willen samenwerken met de scholen, gemeente en wellicht nog andere instanties. Daarom zoeken wij nog een
aantal vrijwilligers die zich sterk willen maken voor poepvrije stoepen en grasveldjes. Samen zijn we sterker.
Vind jij ook dat er wat aan gedaan mag worden en gun je iedereen poepvrij
thuiskomen?
Je mag ons vrijblijvend mailen voor informatie,
poepruimendoenwesamen@gmail.com
Vriendelijke groet,
De poepgroep,
Drachten – De Trisken

Corona
- Eerder hebben wij met u gedeeld dat één van de ouders van een leerling in
groep 8 positief getest was op Corona. Gelukkig is de ouder inmiddels alweer
meer dan 24 uur klachtenvrij. Pas wanneer de ouder (in dit geval) 24 uur lang
geen klachten meer heeft, gaat de quarantaineperiode van de leerling in. Ook
deze periode van 10 dagen is inmiddels verstreken. We mochten de leerling
vandaag gelukkig weer op school verwelkomen! We zijn dankbaar en blij dat het
bij lichte klachten heeft mogen blijven en een ieder binnen het gezin weer
gezond is!
-Afgelopen weken en ook vandaag zijn en worden er weer leerkrachten van onze school getest. We houden de ouders
van de betreffende groepen op de hoogte middels Parro. Ook doen wij onze uiterste best om de groepen zoveel
mogelijk te blijven bemannen.
Bij kortdurende vervangingssituaties hanteren we in een vaste volgorde de onderstaande stappen om te komen tot
vervanging:
1. Inval van de leerkrachten uit de vervangingspool. Deze invalleerkrachten zijn in vaste dienst. Ze hebben ieder een
eigen standplaats en zijn in vervangingssituaties de eerst aangewezen personen om de vervanging op zich te nemen.
2. Inval door de duo-collega wanneer bovengenoemde invaller al wordt ingezet.

3. Inval door een ander teamlid die normaal op de betreffende dag niet werkt.
4.Inval door een ambulant personeelslid (behalve de directeur).
5. Inval door een onderwijsassistent onder verantwoordelijkheid van een groepsleerkracht/directie.
6. Verdelen van de leerlingen over de andere groepen (situationeel in te schatten door directie)
7. Een groep naar huis sturen (de ouders worden tevoren op de hoogte gesteld).
Via de nieuwsbrief en middels Parro houden we u op de hoogte wanneer zich een langdurigere vervangingssituatie
voordoet. Het wordt steeds moeilijker om leerkrachten te krijgen voor vervanging en zeker om leerkrachten bij ziekte
door één en dezelfde persoon te laten vervangen. We vragen hierbij om uw begrip.
- Neemt u vooral zo spoedig mogelijk contact op wanneer er in de levenssfeer van uw kind iemand is met Covidklachten of waarbij Corona is vastgesteld. Stelt u ons ook op de hoogte van het bron- en contactonderzoek wat wordt
uitgevoerd bij een coronabesmetting.
- Afspraken met leerkrachten, ib’er en directie kunnen behoudens hoge uitzonderingen, alleen telefonisch of via
Teams. In het laatste geval sturen wij u een uitnodiging.
-Bijeenkomsten en vergaderingen met de oudergeledingen worden online gehouden via Teams.
-Voor externe medewerkers hanteren we eveneens een strikt protocol. We zijn nog in overleg met het bestuur of er
beperkingen moeten komen in wie wel en wie niet op school mogen zijn. In de bijlage vindt u het meest recente
protocol van de PO-raad. Wanneer deze wordt aangepast, sturen we weer een actuele versie mee. Als u vragen heeft
over het naar school gaan van uw kinderen, schroom dan niet contact te zoeken.
Al deze maatregelen hebben als doel het virus buiten de deur en daarmee de school open te houden.

Lief en leed
Afgelopen weekend ontvingen wij het verdrietige bericht wat betreft het overlijden van de oma
van Mirthe (groep 6) en Sanne (groep 2).
Wij wensen de familie en alle betrokkenen bij hen veel kracht en sterkte toe in deze moeilijke
tijd.

Kanjer
Vervanging ouderles
Er stond een ouder Kanjerles gepland, echter door corona kon deze uiteraard niet doorgaan. Wij beraden ons als team
nog over een alternatief dat wij u graag aan willen bieden. Waarschijnlijk zal dit in de vorm van extra informatie zijn.

Kanjerdoeblad
De komende tijd mag u verwachten dat er weer een Kanjerdoeblad mee naar huis
komt. Meestal is dit een dubbelzijdig A4- papier met informatie over de les die uw
kind net op school gehad heeft. Verder zit er vaak een opdrachtje bij die jullie
samen kunnen doen. Vraag uw kind vooral naar de les en hoe het ging en ga
gerust in gesprek.

Verjaardagen!
Voor nu de jarigen tot en met 16 november (de eerstvolgende
nieuwsbrief):
DAG
3
4
9
9
11

NAAM
Lauren
Ruth
Tess
Judith
Mirthe

GROEP
5
1
8
6
6

(Alvast) van harte gefeliciteerd allemaal!

Uit de groepen
Uit groep 7
Dinsdag 20 oktober heeft groep 7 meegedaan aan de jaarlijkse sponsorloop van de verkeerstuin. De
bijdrage van ’t Foarhûs is vaak erg lucratief voor de verkeerstuin en afgelopen vrijdag 30 oktober
hebben wij een fantastisch bedrag mogen overhandigen. Groep 7 heeft namelijk het spectaculaire
bedrag van € 364,15 bij elkaar gelopen. Uiteraard ook de ouders en familie bedankt voor jullie
bijdrage. De Verkeerstuin Drachten draait volledig op vrijwilligers. Met onze bijdrage kunnen ze weer
mensen blijven inzetten voor het onderwijs in Verkeer (hopelijk) de aankomende jaren.

Bijlagen:
-Nieuwsbedrijf Sportbedrijf
-Nationaal schoolontbijt
-Protocol PO-Raad

