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Weer helemaal naar school 
Sinds afgelopen maandag gaan we weer helemaal naar school. Mooi dat het na zo’n lange 
periode weer kan en goed dat we weer in het vertrouwde dagelijkse ritme zitten. In het 
vernieuwde protocol van de PO-raad staan nog wel dezelfde richtlijnen als eerder. Dat 
betekent onder andere dat ouders nog steeds niet op het plein en in school mogen komen 
en dat de hygiëneregels voortgezet worden.  
 
Formatieplaatje 
De personeelsverdeling voor komend schooljaar ziet er als volgt uit: 

 
-Juf Tilly is tussen 9.00 en 11.30 uur beschikbaar voor de middenbouw en vanaf 11.30 
uur voor de onderbouw. 
-Op maandagmiddag komt er, één keer per twee weken, een vakdocent gymnastiek van 
het beweegteam van de gemeente Waadhoeke. 
 
Rapport en oudergesprekken 
Binnen het team hebben we afgesproken dat de kinderen wel een rapport mee krijgen aan 
het eind van het schooljaar. Het rapport wordt ingevuld op basis van de gegevens die we 
de afgelopen periode hebben gezien of verkregen via toetsen.  
De oudergesprekken kunnen door de coronarichtlijnen momenteel niet op school 
plaatsvinden. Ouders die wij graag willen spreken worden door de leerkracht benaderd 
voor een telefonisch gesprek. Wilt u zelf een gesprek aanvragen, dan kunt u dat aangeven 
bij de betreffende leerkracht. Omdat de oudergesprekken nu niet met alle ouders 
doorgaan, willen we aan het begin van het nieuwe schooljaar ‘omgekeerde’ 10-
minutengesprekken gaan houden. Dat betekent dat alle ouders worden uitgenodigd (als 
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Maandag Juf Anky Juf Ilke Juf Elizah Juf Tilly (9.00-12.00)  

Dinsdag Juf Mariska Juf Ilke Juf Elizah Juf Tilly (9.00-12.00) Juf Lineke (8.30-12.00) 

Woensdag Juf Anky Juf Ilke Juf Elizah Juf Tilly (9.00-12.00)  

Donderdag Juf Mariska Juf Ilke Juf Grietje Juf Tilly (9.00-12.00)  

Vrijdagochtend Juf Anky Juf Ilke Juf Grietje  Juf Mariska (8.30-12.00) 
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het kan en mag) voor oudergesprekken, waarbij de ouders de leerkracht over hun eigen 
kind vertellen. Het is voor leerkrachten goed om te weten hoe u uw kind ziet en wat voor 
uw kind van belang is. Op de inhoud van dit gesprek komen we tegen die tijd terug en 
geven dan ook wat tips en mogelijkheden. 

 
Studiedag 
Komende maandag heeft het team een studiedag. We gaan deze dag 
aan de slag met de onderwijsplannen voor het nieuwe schooljaar. 
Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
 

Uitkomsten peilingen 
In de laatste Ynfo stonden twee peilingen. Eén met betrekking tot het onderwijs op 
afstand en een inventarisatie voor mogelijke buitenschoolse opvang (BSO). Van 16 
gezinnen hebben we respons gekregen. Dat is hartstikke mooi. Alle antwoorden op de 
vraag naar het onderwijs op afstand nemen we mee bij het opstellen van een protocol, 
met daarin de afspraken die we tijdens een eventuele volgende periode van 
thuisonderwijs volgen. Zodra dit klaar is brengen we u op de hoogte van de inhoud. De 
peiling ten aanzien van BSO gaf het volgende aan: 37,5 % gaat er wel gebruik van maken, 
37,5% misschien en 25% gaat er geen gebruik van maken. Onder de peuterouders is 
dezelfde peiling uitgevoerd en van de 6 reacties gaat de helft er wel en de helft er 
misschien gebruik van maken. Reden genoeg om dit serieus op te pakken en er is 
inmiddels contact met Kinderopvang Friesland opgenomen over een verdere 
concretisering. Wordt vervolgd. 
 
Verjaardagen 
Juni 
12 Thys (10 jaar) 
16 Marije (6 jaar) 
 
Ouderraad 
In de laatste OR/MR-vergadering is afscheid genomen van Arjen Hoekstra. Arjen heeft 
de afgelopen jaren in de OR gezeten, maar gaat ons vanwege een verhuizing helaas 
verlaten. Bedankt voor je jarenlange inzet en harde werken, Arjen! Je kon zaken vaak 
op een andere wijze bekijken en dit heel goed verwoorden.  
De plek van Arjen moet ook weer worden ingevuld. Wie van de ouders zou in de 
Ouderraad willen plaatsnemen? Een OR-lid denkt mee met allerlei zaken die school 
aangaan en verleent hulp bij (feestelijke) activiteiten en onderhoud. We vergaderen 
zo’n 6 keer per jaar. Aanmelden kan bij meester Jan Jacob. 
 
Vrijwilligers gevraagd 
Voor twee nieuw te vormen commissies hebben we ook de hulp van ouders nodig. Zo 
bestaat de school volgend jaar 150 jaar. Hier willen we graag een jubileumcommissie 
voor in het leven roepen. Deze commissie kan gaan bedenken op welke wijze we bij dit 
jubileum stil willen staan. 
We willen ook een pleincommissie oprichten. Niet alle speeltoestellen voldoen meer 
aan de eisen van deze tijd en we moeten gaan nadenken over aanpassingen en/of 
vernieuwingen.  
Heeft u belangstelling om mee te denken in één van beide commissies, dan kan dit ook 
door worden gegeven aan meester Jan Jacob. 
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Laatste schooldag 
Donderdag 2 juli is alweer de laatste schooldag voor de 
zomervakantie. Over wat we die dag gaan doen wordt u tegen die tijd 
geïnformeerd. De kinderen mogen in ieder geval verkleed op school 
komen en iedereen mag dit in een heuse modeshow laten zien. Zo 
rond 12.00 uur gaan we gezamenlijk eten en dan is iedereen om 
12.30 uur uit en begint de zomervakantie. 
 
Tot zover de berichten,  
Jan Jacob Koornstra 

 

Agenda 
 
Juni 
15 Studiedag (leerlingen vrij) 
 
Juli 
2 Laatste schooldag (12.30 uur uit) 
3 Zomervakantie 
 


