Belangrijke data:
• 5,11,18 januari – Gezondheidsonderzoeken 5-jarigen
GGD – eerst in afwachting van de GGD
• 1 februari – Eerste nieuwskrant voor de leerlingen
• 1 februari – Studiedag – gaat niet door
• 4 februari – Laatste (online) werkdag juf Annie
• 5 februari – Laatste opgave dag Ball Sports Day
• 8 februari– Eerstvolgende reguliere nieuwsbrief
• Vanaf de start van fysiek onderwijs - Rapporten mee
naar school

Van de directie
*Juf Janny was in de week voor de kerstvakantie afwezig in verband met ziekte. De rust van die
vakantieweken heeft haar goed gedaan, maar is zij er ook achter gekomen meer tijd en rust nodig
te hebben. Een pas op de plaats is op dit moment wat zij het meest nodig heeft.
In de tijd van haar afwezigheid zal juf Geertje Zwama op de donderdagen in groep ½ aanwezig zijn,
om de week is zij er ook op de maandagen. De overige dagen valt juf Aukje in. In de weken van de
lockdown is juf Aukje degene die het thuisonderwijs verzorgt. We hopen dat juf Janny gauw weer
aanwezig mag zijn en gunnen haar eerst voldoende rust en ruimte.
*Meester Willem, ook wel bekend als onze meester van de ICT, is zijn jaar niet zo goed begonnen.
Hij heeft op 1 januari een lelijke val gemaakt met de racefiets. Hij heeft daarbij een gecompliceerde
bekkenbreuk opgelopen. Hier is hij 8 januari aan geopereerd. De operatie is goed gegaan en
meester is inmiddels weer thuis. Hij moet nu eerst drie maand in de rust en vervolgens gaat er een
lang revalidatietraject in. Wij wensen meester Willem een voorspoedig herstel toe. Dat alle kleine
stapjes als grote successen gevierd mogen worden!
*18,25 en 26 januari zijn door de GGD de gezondheidsonderzoeken van de 5 jarigen (+nog een aantal leerlingen die
vorig jaar niet zijn geweest) gepland. De onderzoeken vinden plaats op het consultatiebureau in Brede school de Drait,
Flevo 186. Ouders hebben thuis een uitnodiging met informatie en een datum en tijd ontvangen. Ondanks de
verlenging van de lockdown gaan de gezondheidsonderzoeken gewoon door.
*Na de lockdown zal groep 3 op de woensdagmiddag mee gaan naar de gymzaal in de Drait om daar met de
leerlingen van groep 4 te gymmen. Meester Sietse zal de lessen voor groep 3/4 verzorgen en juf Annemieke voor
groep 5. Meester Ashok gaat deze middag mee als extra ondersteuning en begeleiding in de bus en tijdens de
gymlessen.
*Zoals in een eerdere communicatie vermeld gaat de studiedag gepland op maandag 1
februari niet door. De studiedag van 1 maart blijft wel staan. Dit is een personeelsdag van
Adenium. Waarop alle scholen binnen de Holding “gesloten” zijn.
*In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangekondigd dat juf Annie per 1 februari als leerkracht op It Foarhûs stopt.
Haar vervanging hebben wij inmiddels rond. Aangezien de lockdown (met de kennis van nu) nog tot 8 februari duurt,
heeft juf Annie aangegeven 4 februari nog het thuisonderwijs te verzorgen aan groep 7.
Voor groep 7 zullen de donderdagen de rest van het jaar als volgt ingevuld worden:
11 en 18 februari – Meester Auke de Boer
4,11 en 18 maart – Meester Leon
25 maart t/m 29 april – Juf Melissa Vesters
Vanaf 20 mei tot aan de zomervakantie – Meester Leon
Zowel meester Leon als juf Melissa zijn niet bevoegd tot het geven van de gymlessen,
hier wordt vakdocent Brenda Jager voor ingezet.
1 dag per week voerde juf Annie werkzaamheden uit met groepjes leerlingen in het kader van de subsidiegelden. Dit
wordt per 8 februari (met de kennis van nu) ingevuld door juf Melissa Vesters.

*In de planning voor het meegeven van de rapporten en de verschillende gesprekken die we voeren, hebben wij
een wijziging in data aangebracht. De data zoals genoemd op de kalender, dienen als
volgt aangepast te worden:
- 15 t/m 19 februari verwijzingsgesprekken groep 8 (ongewijzigd in verband met
doorgeven adviezen VO)
- 5 maart krijgen de leerlingen het rapport mee
- 8 t/m 12 maart rapportgesprekken groep 1 t/m 4 , KOP-gesprekken groep 5 t/m 7
De genoemde gesprekken zullen online gevoerd worden.
Zonder tegenbericht zullen wij vanaf 8 maart starten met de afname van de CITO- toetsen van de eerste periode.
Wilt u er met uw kind aan denken dat de rapporten die nog thuis liggen vanaf de opening weer meekomen naar
school?
*In verband met de lockdown en sluiting van de verschillende accommodaties zijn de
Sporttoernooien (turnen, Jiu-Jitsu/Akido en squash) geannuleerd. We houden de ouders van de
leerlingen die zich voor de genoemde toernooien hadden opgegeven op de hoogte van de
ontwikkelingen. Mocht er geen nieuwe datum geprikt worden of mocht de datum niet passen,
zullen we het inschrijfgeld mee terug geven aan de leerlingen.
De Ball Sports Day (woensdag 17 februari) gaat wel door, het Sportbedrijf heeft hier een Plan B voor
voorbereid. De aanmeldingen staan open t/m vrijdag 5 februari. We organiseren de opgave voor dit
toernooi niet als school, maar individuele opgave is mogelijk via: Sportbedrijf Drachten - Ball Sports Day

(sportbedrijf-drachten.nl)

Corona – Thuisonderwijs
-Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u de nieuwsflits vanuit onze
gezamenlijke noodopvang, een kleine sfeerimpressie.
Over de noodopvang is verder al de nodige communicatie geweest. Wat
wij via deze weg nog een keer willen benadrukken is dat de opvang voor
de leerlingen van 08:30 – 14:00 uur (eindtijden kunnen verschillen, dit
kunt u middels de link aangeven) is. We merken dat de leerlingen steeds
eerder gebracht worden, 08:30 uur is de daadwerkelijke tijd waarop u uw
kind/kinderen kunt brengen voor noodopvang.
-Aankomende vrijdag is juf Aukje werkzaam op de noodopvang. Zij zal deze dag niet heel actief zijn binnen het
thuisonderwijs of het contact in Parro.
-Mocht uw kind/kinderen een iPad van school hebben geleend, dan heeft u of op papier of digitaal een
leenovereenkomst hiervoor ontvangen. We hebben de formulieren nog niet van iedereen terug. De vraag is deze te
ondertekenen, hier een foto van te maken of in te scannen en deze te sturen naar m.vantuinen@pcbosmallingerland.nl
Alvast bedankt!
-Het ochtendprogramma staat; u kunt rekenen op een online alternatief voor de schoollessen van uw kinderen en
kinderen kunnen rekenen op hun juf of meester die hen instrueert, begeleidt en ondersteunt. Voor u als ouders een

flinke uitdaging. Dit vond Heutink ook. Zij hebben voor het middaggedeelte een verantwoorde, leuke invulling
bedacht. Namelijk: Het Middagprogramma! Kinderen kunnen aan de slag met maken, bewegen, vragen, weten,
ontdekken en meer, samen met bekenden. Niks moet, alles mag.
Wanneer? - Elke dinsdag, woensdag en donderdag tot 4 februari a.s. Kijk live mee vanaf 13:30 uur. De uitzendingen
vanaf 6 januari zijn uiteraard ook terug te kijken. HÉT MIDDAGPROGRAMMA | By Heutink
-Namens Buurtgezinnen Smallingerland het volgende bericht:

Inmiddels is Buurtgezinnen alweer ruim twee jaar actief als nieuwe speler in het sociale domein in Smallingerland.
Buurtgezinnen organiseert ondersteuning voor vraaggezinnen. Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden
gekoppeld aan gezinnen in de buurt die ondersteuning willen geven (steungezinnen). Buurtgezinnen wil er vroeg bij
zijn en voorkomen dat het in gezinnen van kwaad tot erger wordt. Wij vinden het daarom belangrijk dat zowel
vraaggezinnen als steungezinnen ons weten te vinden.
Op dit moment leven we in een rare en onzekere tijd. Er zijn veel gezinnen die het zwaar hebben in deze lockdown. Er
moeten veel ballen in de lucht worden gehouden. En bij gezinnen die het al zwaar hadden voordat we te maken
kregen met COVID-19, dreigt overbelasting. Geldt dit ook voor u? Dan mag u een beroep doen op Buurtgezinnen. Met
elkaar gaan we op zoek naar een fijn en passend steungezin voor langere tijd. En er staan veel steungezinnen klaar,
die graag iets willen betekenen voor een ander gezin! In de bijlage vindt u onze digitale folder met meer informatie.
-Vanaf woensdag 6 januari zendt het Sportbedrijf elke werkdag om 10:00 uur een live gymles uit via Facebook. De
gymles is gericht op leerlingen van de basisschool en is natuurlijk gratis. Materialen zijn verder niet nodig. Een les
duurt zo’n 20-30 minuten. Ze gaan door met het geven van deze lessen zolang de scholen gesloten zijn. Check de
Facebookpagina van het Sportbedrijf voor meer informatie:

https://www.facebook.com/SportbedrijfDrachten1
10:00 uur niet een geschikte tijd? De les is ook later terug te kijken via de genoemde Facebookpagina.

Welkom!
Via deze weg willen we graag Kyan (20-01), Matthyas (17-01) en Charlotte (14-01) welkom heten
bij ons op school!
Kyan, Matthyas en Charlotte, maken helaas wat een rare start mee door de lockdownperiode, maar
ondanks dat hopen wij dat zij veel plezier en een goede tijd bij ons op school mogen beleven.

Lief en leed
-Zaterdag 16 januari is Maud, uit groep 1, wederom grote zus geworden! Van harte gefeliciteerd
met de geboorte van jullie zoon en broertje. We hebben al prachtige foto’s gezien van een trotse
broer en zus.
Wij wensen jullie, ook via deze weg, alle geluk, liefde en gezondheid met elkaar als gezin! Geniet er
van.
-Nu bijna twee weken geleden zijn bij Lieke (gr.4) de keel- & neusamandelen verwijderd. Na meerdere
ziekenhuisopnames, i.v.m. nabloedingen, is zij inmiddels weer thuis en moet zij weer helemaal op krachten komen. We
wensen Lieke heel veel beterschap toe.

Projectgroep Onderzoek Adenium
Beste ouders,
Adenium wil meer inzicht krijgen in onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen (HB
onderwijs) en ondersteuning voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).
Adenium wil onder meer weten welke behoeften er zijn bij ouders, leerkrachten, ib’ers en
directeuren voor onderwijs gericht op HB-leerlingen en leerlingen met een TOS. Om het
aanbod en behoeften t.a.v. TOS en HB onderwijs voor leerkrachten, ib’ers, directeuren en
ouders in beeld te krijgen wordt een behoeftenonderzoek gedaan door middel van het
uitzetten van vragenlijsten door onderzoeksbureau Partoer.
Deze vragenlijst is gericht op alle ouders met kinderen met een
Taalontwikkelingsstoornis (TOS) of voor ouders met meer- of hoogbegaafde kinderen.
Wij vragen u deze vragenlijst in te vullen wanneer u een of meer kinderen heeft met een
TOS of een of meer kinderen die meer-of hoogbegaafd zijn. Adenium hoort graag uw
stem! Indien het bij u om meerdere kinderen gaat, vragen wij u de vragenlijst voor elk
kind opnieuw in te vullen. Met name vragen over de behoeften van kinderen zijn
kindafhankelijk. Uw kind(eren) hoeft/hoeven niet officieel getest of gediagnosticeerd te zijn op TOS of
hoogbegaafdheid. Een (stevig) vermoeden van u als ouder of van de leerkracht is voldoende.
Om de vragenlijst te openen kun je op de volgende link klikken: · Vragenlijst ouders
De vragenlijsten zijn in te vullen van 25 tot en met 31 januari.
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Projectgroep Onderzoek van Adenium

Verjaardagen!
Voor nu de jarigen van 11 januari t/m 1 februari (de eerstvolgende nieuwskrant):
DAG
17
20
24
25
26
29

NAAM
Malin
Levi
Shewita
Folkert
Nathanaël
Teun

GROEP
2B
6
7
8
1
1

1

Naod

7

Van harte gefeliciteerd allemaal!

Uit de groepen
Uit groep 2/3
Beste ouders,
Voor een activiteit in onze groep willen we graag bussen met deksel van de jodenkoeken gebruiken, zou u die voor
ons willen sparen? Bij voorbaat dank!
Juf Geeske en juf Ypie

Uit groep ½

Van de moeder van Ziva ontving
ik deze prachtige foto’s in de
eerste week, toen de
“thuisschool” net weer geopend
was. Bedankt voor het delen!
Prachtig

Uit alle groepen
Tijdens de vorige lockdown hebben wij ook een nieuwsbrief voor de leerlingen bijgehouden.
Het leek ons leuk dit voor de laatste 2 weken (met de kennis van nu) ook weer op te pakken.
Wilt u onderstaande met uw kind(eren) bespreken:

Lieve jongens en meisjes,
Al een tijdje is het zo dat we elkaar niet kunnen zien, maar daar hebben we weer iets op gevonden! Het idee is om
jullie 1 keer in de week een nieuwskrant te sturen. In deze nieuwskrant komen de volgende onderwerpen:
1. Leuke foto's van een foto-opdracht
2. Verhaaltjes/ blog
3. Moppen
4. Kanjeroefening
5. Challenge (beweging)
6. Raadsel Grej of the day!
7. Verjaardagen

Om de eerste drie rubrieken te vullen, hebben we jullie hulp nodig. In elke krant zal een oproep komen waar je een
foto mag maken van iets (de eerste opdracht is verderop te lezen). Als je het leuk vindt en je vader/moeder vinden het
goed, mag je deze foto naar ons toesturen (moet niet!). Wij zetten vervolgens de foto's bij elkaar en maken er een
rubriek van. Zo kunnen we elkaar de aankomende weken toch een beetje zien.
Mocht je een leuk verhaaltje/blog, mop of iets leuks willen vertellen aan iedereen: mail het ons en we zetten het erin.
De andere rubrieken worden door ons gevuld, je krijgt dus wekelijks een Kanjeroefening voor thuis, je krijgt een
uitdaging in de vorm van beweging, een raadsel van Grej of the day en we houden je op de hoogte van de jarigen op
school.
- De eerste nieuwskrant verschijnt maandag 1 februari.
- De eerste foto-opdracht is: Maak een foto als..... je in een online Teamsmoment zit.
- Foto's behorende bij de opdracht of andere leuke foto’s, moppen, verhaaltjes/blogs kunnen tot vrijdag 29 januari
16:00 uur ingestuurd worden naar het volgende mailadres: a.lap@pcbosmallingerland.nl
Input delen via de Parro van juf Asmodee is ook prima!
Bijlagen:
- Nieuwsflits noodopvang
- Flyer Buurtgezinnen

