Nieuwsbrief 9 november 2021

Het wel en wee van….
•

Manita Overdiep. Manita heeft haar chemokuren
gehad. Deze heeft zij goed doorstaan, maar ze
merkt natuurlijk wel dat het een aanslag is
geweest op haar lichaam. Haar energie moet ze
goed verdelen over de dag. Nu nog bestralingen.
Maar het gaat goed.

•

Linda Flonk. Linda is heel erg gelukkig met haar gezin. Een zoon en nu een dochter, een
koningswens. Maar Linda ‘bemoeit’ zich ook al weer met schoolse zaken. Een goed teken. Ze
heeft het voornemen om na de kerstvakantie voor 1 dag terug te komen. Hoe we dit gaan
regelen en plannen is nu nog niet bekend.

•

Petra Veenstra. Petra zit in de lappenmand. Een oorontsteking die niet over wil gaan en
daardoor krijgt zij evenwichtsproblemen. Volgende week is Petra sowieso ook nog niet op
school.

•

Claudia Punter. Claudia was vanaf de zomervakantie de onderwijsassistent op de
bovenbouwlocatie. Vanaf vorige week is Claudia gestopt met werken bij ons op school.
Achter de schermen zijn wij naarstig op zoek naar vervanging. Wordt vervolgd.

Corona
De besmettingen lopen weer op. We moeten weer voorzichtig zijn. Hoe ziet dat er uit
voor onze school?
•

Ouders dragen een mondkapje wanneer zij de school betreden. Tevens
vragen wij u om de onderlinge afstand van 1,5 meter tussen de wachtende
ouders in acht te nemen.

•

Voor het halen en brengen van de kleuters geldt het volgende: U kunt bij de pingpongtafel
afscheid nemen van uw kleuter. De Kleuter loopt zelfstandig naar het hek van het
kleuterplein, alwaar de leerkracht hen opwacht.

•

Leerlingen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn)
mogen naar school. U kunt zelf bepalen, via de beslisboom of uw kind naar school kan of
thuis moeten blijven. Kinderen en volwassenen blijven ook thuis als er een
quarantaineadvies geldt. (De recentste beslisboom kunt u terugvinden op onze site)

•

Als één persoon in de groep/klas besmet is hoeven de kinderen in de groep niet meer in
quarantaine en hebben ze geen standaard testadvies. Als er meerdere kinderen in een groep
besmet zijn (de GGD spreekt over 3), gaan kinderen wel 5/10 dagen in quarantaine. Wel is
het advies te testen bij klachten, ook bij alleen milde klachten (verkoudheid of keelpijn).

•

Als een lid uit het gezin / huishouding positief is getest op corona, mogen
gevaccineerde/immune huisgenoten naar buiten/werk als zij zonder klachten
zijn. Als een gezinslid / lid van de huishouding positief is getest, moeten
leerlingen die niet gevaccineerd/immuun zijn in quarantaine (5/10 dagen).

Schoolontbijt
Dit is helemaal mis gelopen. Voorgaande jaren kregen wij ruimschoots een aantal weken vooraf
bericht. Ze werkten met vouchers en deze konden wij dan op een bepaald tijdstip bij een bepaalde
winkel inleveren en zo ons ontbijt ontvangen. Afgelopen woensdag heb ik geïnformeerd (gemaild) bij
het schoolontbijt, ik had nl. nog geen reactie ontvangen. Ik kreeg geen reactie op mijn mail, maar
afgelopen donderdagmiddag werd er wel een ontbijt bezorgd.
Maar ja, veel te weinig. Bv. 12 pakken melk voor 150 leerlingen. 6 pakken yoghurt voor 150
leerlingen. We kwamen donderdagmiddag uit de training en er was geen tijd meer om alles te
organiseren. U weet via Parro inmiddels dat wij het ontbijt hebben gedoneerd aan de plaatselijke
voedselbank.
Vandaag weer een mail gestuurd met het verzoek of wij alsnog opnieuw een ontbijt kunnen krijgen.
(de reactie kunt u hieronder nalezen)
Beste mevrouw Paulusma,
Bedankt voor uw reactie en wat bijzonder vervelend om te horen dat het niet naar wens is verlopen.
Het logistieke proces is erg omvangrijk en hebben we dit jaar uit handen gegeven aan een logistiek partner.
Het verloop van de bezorging bij jullie school is niet in lijn hoe het zou moeten zijn. Onze oprechte excuses
hiervoor. Wij zullen dit in de evaluatie met de logistieke partner meenemen.
De inhoud van het pakket is samengesteld in goedkeuring van het Voedingscentrum. De ontbijtdoos bevat
25 ontbijtjes, maar niet voor ieder kind hetzelfde ontbijtje. We doen ieder jaar ons uiterste best om een
gezond ontbijt samen te stellen die voldoet aan de Schijf van Vijf. Daarbij zijn wij wel afhankelijk van
productpartners die de producten belangeloos ter beschikking stellen.
Wij zijn al in gesprek met meerdere productpartners én het Voedingscentrum voor de invulling van het
ontbijtpakket voor de editie van 2022. Hierin zullen we de aantallen ook zeker in meenemen.
Helaas is het niet mogelijk om nog een ontbijt na te leveren. Uiteraard zullen we de dozen crediteren.
Binnenkort ontvangt u een evaluatieformulier. Deze kunt u uiteraard invullen, maar wij nemen uw verhaal
zeker mee.
Met vriendelijke groet,
Team Nationaal Schoolontbijt

Oudergesprekken
In de week van 22 t/m 26 november vinden de facultatieve gesprekken plaats.
Dit zijn gesprekken op verzoek. De leerkracht van uw kind kan om een gesprek
vragen, maar u kunt ook aangeven of u in gesprek wilt gaan. Heeft u deze
behoefte, dan kunt u dit via Parro aan de desbetreffende leerkracht doorgeven. De leerkracht maakt
dan samen met u een afspraak. Het oudergesprek zal digitaal plaatsvinden.
Ouderbijdrage
Via de penningmeester van de Oudervereniging heb ik doorgekregen dat
nog niet alle ouderbijdrage geïnd is. Deze bijdrage is € 25,00 per leerling. Is
deze betaling aan uw aandacht ontsnapt? Dan krijgt u alsnog de
gelegenheid om te betalen. Dit kan naar banknr: NL 37 RABO 0363 1051
15. Graag de naam van uw kind(eren) en groep. Bij voorbaat dank.
The Leader In Me

Onze training zoemt ook erg in op ons team. Naar aanleiding daarvan hebben wij een Wall of Fame
gemaakt. Op beide locaties, in de personeelskamer, is deze muur gemaakt. Elk teamlid is gevraagd
om ieders een talent op te schrijven. Dit heeft geresulteerd in deze ‘positieve’ wand.
Tevens zijn wij allemaal heel alert gemaakt op ons proactieve taalgebruik. Tegenover proactief taalgebruik staat reactief taalgebruik.

Reactieve taal

Proactieve taal

Ik kan het niet
Het is niet mijn fout
Ik moet
We hebben geen andere keus
Ze verbieden me
We kunnen er niks aan doen

Ik kan
Het spijt me
Ik kies ervoor om…
Laten we onze opties eens bekijken
Ik zorg ervoor
Er moet toch iets zijn dat we kunnen doen?

Gewoonte 1
We zijn als team al
zoveel mogelijk
proactief bezig.
Maar door deze
training ben je je er
nog meer van bewust. Proactief
taalgebruik en reageren moet onze
tweede natuur
worden. We spreken elkaar er hier
ook op aan, teamleren dus.
Dit toepassen op
leerlingen is van
groot belang. Een
voorbeeld:
Twee meisjes hebben ruzie. Je laat ze
eerst beide hun
verhaal doen.
Daarna stel je de
vraag aan beide
partijen: Wat had
jij anders kunnen
doen?. Je ziet een
leerling dan nadenken en reflecteren.
Wanneer beide
partijen aangeven
wat anders had
moeten gaan, komt
er wederzijds begrip. Mooi proces.

Nieuwbouw
We zijn momenteel al druk bezig om het interieur vorm te laten krijgen. De kleurstelling is inmiddels
bepaald.
Tynje riist út’e puollen, maar de skoalle ek.
De kleuren zijn dan ook gebaseerd op onze natuur om ons heen. Veel groen en hout. Daarbij worden
er tonen van oranje herfstkleuren ingebracht. Mooi.
De binnenkant wordt rustig en met de meubels kunnen we de kleur aangeven. We moeten ons nl.
wel realiseren dat het gebouw zeker weer voor 40 jaar mee moet gaan.

Sinterklaasfeest
Sinterklaas heeft ons gebeld. Een heel fijn gesprek, hij komt dit
jaar weer langs. Tijdens dit gesprek heeft hij aangegeven dat
hij met nieuwe Pietjes op school komt. Roetveeg Pietjes. (als
de Coronamaatregelen dit toelaten)
We gaan er weer een mooi feest van maken.

9 november 14.30 tot 14.45 uur
18 november 14.30 tot 14.45 uur
19 november
22 t/m 26 november
23 november 14.30 tot 14.45 uur
2 december 14.30 tot 14.45 uur
3 december
7 december 14.30 tot 14.45 uur
16 december 14.30 tot 14.45 uur
21 december 14.30 tot 14.45 uur
23 december
24 december
25 december t/m 9 januari 2022
12 januari 2022
13 januari 2022 14.30 tot 14.45 uur

Met vriendelijke groet,
Geartsje Paulusma
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