Belangrijke data:
• 1 maart – Groep 1 t/m 3 vanaf 12:00 uur vrij
• 2 t/m 5 maart – Intekenen rapport -/ KOP-gesprekken
• 5 maart – Alle leerlingen het rapport mee
• 8 t/m 12 maart – Rapport-/ KOP-gesprekken
• 8 t/m 19 maart – Afname CITO-toetsen gr. 3 t/m 8
• 8 maart – 11:00 – 11:45 uur Leerlingenraad
• 15 maart – Eerstvolgende nieuwsbrief
• 15 maart – Schoolcommissie & MR- vergadering

Van de directie
-Inmiddels hebben we twee weken achter elkaar te maken gehad met weercode oranje en rood, waarbij de school
twee weken achter elkaar een dag dicht moest blijven. We hebben allemaal geen invloed op deze situaties, maar
kunnen ons goed begrijpen dat dit wel voor de nodige onrust heeft gezorgd. Vooral in deze tijd, waar al een lange
lockdown aan vooraf is gegaan, is dit verreweg niet ideaal geweest. Het leek ons goed u op de hoogte te brengen van
het beleid binnen Adenium rondom de weercodes:
Bij code geel gaan de scholen open.
Bij code oranje proberen scholen zoveel als mogelijk open te zijn.
Bijvoorbeeld met medewerkers die wel in staat zijn veilig op school te komen.
Maatwerk zal nodig zijn als er medewerkers niet op school kunnen komen.
Bij code rood blijven de scholen dicht.
Naar aanleiding van de vorige twee schoolsluitingen zal het bestuur bovenstaand beleid evalueren en in samenspraak
met de GMR mogelijk het beleid bijstellen.
-Vanaf volgende week zullen wij starten met de afname van de CITO- toetsen van de eerste periode voor de
leerlingen van groep 3 t/m 8. De toetsen gebruiken wij, net als anders, als één van de informatiebronnen om de
leerlingen verder te kunnen helpen. Wat kunnen en kennen ze en waar moeten wij de komende tijd nog extra
aandacht aan besteden. We zijn voorzichtig met het interpreteren van de resultaten, leerlingen worden in de
normering namelijk vergeleken met leerlingen uit een “normaal” jaar. Dat is nu absoluut niet
van toepassing. Wij vergelijken de prestaties van de leerlingen met zijn/haar eerdere resultaten,
dus niet met de norm, en kijken naar waar wij hen verder kunnen helpen. Met de leerlingen

vaststellen waar ze staan en wat we met elkaar kunnen doen om ze verder te helpen, is hierin
ons motto!

De resultaten van de CITO- toetsen worden om bovenstaande redenen verder niet gedeeld. In
de gesprekken die volgende week gevoerd worden, zal voor groep 1 t/m 4 het rapport centraal
staan en zullen we met de leerlingen van groep 5 t/m 7 vooruitkijken naar de volgende periode.
-Van 8 t/m 12 maart worden de rapportgesprekken voor groep 1 t/m 4 gevoerd en de KOP-gesprekken voor de
leerlingen van groep 5 t/m 7. Vanaf dinsdag 2 maart kunt u zich via Parro inschrijven voor deze gesprekken. We stellen
u tot en met vrijdag 5 maart in de gelegenheid om een geschikte tijd te kiezen. De voorgestelde data en tijden kunnen
per groep verschillend zijn. De genoemde gesprekken zullen online gevoerd worden.
De KOP-gesprekken (gr. 5 t/m 7) hebben een gespreksduur van 20 minuten en de rapportgesprekken (gr. 1 t/m 4) 10
minuten. Bij de KOP-gesprekken voeren we het gesprek met de leerling, de ouders/verzorgers zijn hierbij aanwezig. De
rapportgesprekken worden met de ouders/verzorgers gevoerd.
Belangrijk om te weten is dat bij KOP-gesprekken de periode die nog komt centraal staat, niet meer de periode die al
is geweest. Het gespreksformulier met vragen ter voorbereiding op de gesprekken vindt u in de bijlage.
- Vanaf woensdag 3 maart zullen de leerlingen van groep 4/5 met juf Annemieke in de bus naar de Drait gaan om daar
te gymmen. De leerlingen van groep 3 krijgen gymles van meester Sietse in het speellokaal op school. Mocht er weer
worden versoepeld, zal het programma volledig in de Drait plaatsvinden en zullen de leerlingen van groep 3/4
gezamenlijk gymmen met meester Sietse. Juf Annemieke verzorgt dan de gymlessen aan groep 5.
Vanaf donderdag 4 maart zullen de leerlingen van groep 7 & 8 met de eigen leerkracht op de fiets naar de gymzaal in

de Drait gaan. Dit betekent dus dat zij alle donderdagen op de fiets naar school moeten komen. We hebben ervoor
gekozen om de leerlingen van groep 6 in de bus naar de Drait te laten gaan.
Op deze manier kunnen wij de cohorten houden zoals ze zijn en ook de reguliere gymlessen weer door laten gaan.
-Het is inmiddels alweer enige tijd geleden dat wij iets hebben gedeeld rondom het traject Gezonde
School. Juf Janny is de coördinator Gezonde School. Zij heeft samen met juf Ypie en de adviseur
Gezonde School van de GGD al wat lijnen uitgezet. Het traject rondom de Gezonde School is een
duurzaam idee, de dingen die we doen, willen we graag goed doen. Daarom is het belangrijk om te
kijken of het nu in deze tijd nog haalbaar is. Aangezien juf Janny al enige tijd ziek is, zullen juf Ypie
en ik volgende week in overleg met onze adviseur of we verder kunnen gaan met de invoering en
eventueel hoe.
-We hopen in de volgende nieuwsbrief ook meer te kunnen communiceren rondom het traject
Verkeersveiligheid. Er is inmiddels reactie van de gemeente op het eerder gedeelde voorstel.
Tot de tijd dat er zichtbaar rondom de school iets kan/gaat veranderen, is het uiteraard belangrijk
met elkaar te zorgen voor de veiligheid van alle leerlingen. Dit betekent dat het belangrijk is dat
de uitgang van de school overzichtelijk blijft, zodat er veilig overgestoken kan worden. Wij willen
u met klem vragen niet stil te staan of te parkeren aan de Dorsvloer, waar leerlingen het plein
verlaten. Er zijn rondom de Dorsvloer voldoende parkeerplaatsen om veilig uw kind naar school te
brengen of op te halen. We danken u alvast voor de medewerking.
-Helaas heeft Sportbedrijf Drachten moeten besluiten om alle Schoolsportagenda-activiteiten voor dit schooljaar te
annuleren, dit heeft alles te maken met de maatregelen rondom corona. Zij zijn bezig om op een andere manier
samen met sportverenigingen wat voor basisschoolkinderen te kunnen betekenen. Zodra hier meer over bekend is,
zullen wij dit communiceren.
-We zijn erg tevreden hoe wij met elkaar de maatregelen navolgen. U laat uw kind(eren) thuis op momenten dat zij
klachten hebben, we kunnen u goed bereiken op het moment dat dit op school plaatsvindt, we zien u om 08:20 uur bij
het overdragen gelijk vertrekken en u blijft niet bij/op het plein staan. Op deze manier hopen we alles samen onder
controle te houden, erg fijn! Wat we nog als knelpunt zien is dat het pad tussen beide scholen vaak nog wel zo vol
staat, dat het lastig is hier te passeren op 1,5 meter van elkaar. We willen u vragen het pad zoveel mogelijk vrij te
houden, zodat dit ook als doorgang goed gebruikt kan worden.

Even voorstellen…
In één van de vorige nieuwsbrieven hebben wij de vervanging voor juf Annie voor groep 7 gedeeld, hierbij hebben wij
ook de vervanging voor de inzet van de subsidiegelden gecommuniceerd.
Juf Melissa en meester Auke zijn de namen die hierin naar voren kwamen. Zij stellen zich graag aan u voor:

Mijn naam is Melissa Vesters, ik ben 29 jaar oud en woon in Tolbert met mijn gezin. Vanaf 9 februari ben ik op dinsdag
en woensdag(in groep 8) op ’t Foarhûs. Tevens neem ik ook het verlof over van juf Simone. Ik heb dan enorm veel zin
om aan de slag te gaan op ’t Foarhûs. Mocht u verder nog vragen hebben, stel ze dan gerust (melissa.vesters@opofurore.nl)!

Zoals juf Melissa al schrijft, zal zij na de meivakantie ook het verlof van juf Simone oppakken op de donderdag. Zij is
vanaf dat moment op de woensdag en donderdag in groep 8 en zal ze tot de zomervakantie zich inzetten voor de
subsidiegelden.

Hallo! Ik zal me maar even voorstellen, ik ben meester Auke en woon in het Friese dorpje Morra. Zoals u waarschijnlijk
al hebt vernomen geef ik voor de komende periode les aan groep 7. Dit doe ik op de
donderdagen. Ik heb al een aantal keren mogen les geven aan deze groep en kan u vertellen
dat dit een erg leuke groep is om mee te werken. Ik rijd altijd met positieve zin naar Drachten
om met deze kinderen te mogen werken! In mijn vrije tijd ben ik veel met sport bezig. Nu we
even niet in teamverband kunnen voetballen, ben ik sportief bezig met krachttraining en
combineer ik dit met hardlopen of fietsen. Daarnaast ben ik graag buiten, ben ik
geïnteresseerd in de natuur en maak ik met mooi weer graag een tocht op mijn motor. Een
kleine indruk van mijn kant. Ik hoop dat u een beetje een idee heeft over wie nu de nieuwe
meester is. Wellicht tot ziens! Meester Auke
Wij willen Juf Melissa en meester Auke van harte welkom heten op It Foarhûs, wij wensen hen een fijne tijd!

Kind op Maandag
Het is de veertigdagentijd, de periode waarin we toeleven naar het Paasfeest. Dat doen we met verhalen over Jezus en
de mensen die hij tegenkomt. Het thema dat Kind op Maandag daarbij gekozen heeft is: Het wordt licht.
Er zijn in het leven heel veel dingen die je niet zeker kunt weten. Ook kinderen herkennen dat. Of je een toets goed
gemaakt hebt, of een vakantie leuk wordt, maar ook of je zieke oma of opa weer beter wordt – je weet het niet altijd
zeker. Toch zijn er ook dingen die we echt zeker kunnen weten. De bijbel vertelt daarover. En het eerste dat genoemd
wordt, is het licht. In het verhaal van de schepping maakt God eerst het licht. En tot de dag van vandaag mogen wij
erop vertrouwen, dat het elke dag weer licht zal worden. Nogal logisch, zou je kunnen zeggen. Maar toch… Als er iets
heel ergs gebeurt, kun je het gevoel hebben dat het donker is. Dan twijfel je misschien of het ooit weer licht wordt in
je leven. Met Pasen vieren we dat dat toch altijd gebeurt, zelfs over de grenzen van de dood heen. Het kan nooit zo
donker zijn dat het niet meer licht wordt.
In de verhalen van deze periode horen we hoe Jezus licht brengt voor mensen die hij tegenkomt. Maar we horen ook

hoe het donker wordt voor hemzelf, als hij gearresteerd wordt en later zelfs gekruisigd. Als Jezus sterft, wordt het
helemaal donker in het land. Maar op de paasmorgen horen we toch hoe het licht uiteindelijk overwint.

Verjaardagen!
Voor nu de jarigen van 1 t/m 14 maart (de eerstvolgende nieuwsbrief):
DAG
2
7
8
11
13
13

NAAM
Janita
Lycke
Benthe
Mirthe
Sanne
Jasper

GROEP
3
6
2
2
2
8

Van harte gefeliciteerd allemaal!

Uit de groepen
Groep 7:
Voor de vakantie hebben de leerlingen van groep 7 informatie meegekregen over het verkeersexamen. Op school
bereiden we de leerlingen hier uiteraard op voor, maar ook thuis kan geoefend worden.
Op examen.vvn.nl kan uw kind oefenexamens maken en zien ze direct de uitslag. Ook is er een ouder-kind quiz, leuk
om samen te kijken wie het meest weet over het verkeer.
Met de nieuwe examen-app krijgt uw kind een stap-voor-stap voorbereiding op het praktisch Verkeersexamen.
Inclusief drie doe-opdrachten die u samen met uw kind kunt uitvoeren. Zo kan de examenroute samen geoefend
worden. Meer informatie over de app is te vinden in de verstrekte
folder en op: Examen-app | VVN Verkeersexamen

Bijlagen:
- Gespreksformulier KOP-gesprekken

