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Sinterklaasfeest
We hebben een
bijzonder
Sinterklaasfeest gehad
op school. Alleen was
Sinterklaas welkom op
school, helaas zijn
Pieten niet. Dit
betekende dat er veel
overleg is geweest met
de Hulppiet van school
en Sinterklaas.
Sinterklaas zou zijn
Pieten erg missen en
hij wilde eigenlijk niet
zonder Pieten komen.
Maar Sinterklaas en
Hulppiet zijn creatief geweest. In de Trekkerstinte is de huiskamer van Sinterklaas gebouwd en film
apparatuur geplaatst.
Groep 1 t/m 4 had
daardoor een live
verbinding. Hulppiet was
gelijk om 8.30 uur heel
verdrietig op school om
mede te delen dat
Sinterklaas een beetje
bang was voor Corona,
vandaar dat Sinterklaas
via het digibord
aanwezig was. Maar
Hulppiet heeft
Sinterklaas ervan
kunnen overtuigen om
toch op school langs te
komen en dit heeft hij
gedaan om 10.30 uur.
Maar er was niet veel
belangstelling voor Sinterklaas, want de Pietjes renden om school heen om allerlei grappen en
grollen uit te halen. Fantastisch, wat hebben wij genoten met z’n allen. Helaas, zat een bezoek van
Sinterklaas aan de bovenbouw er niet in. Maar de bovenbouw leerlingen hebben zich ontzettend
uitgesloofd op hun surprises en gedichten. Fantastisch, wat een creativiteit.

Afstandsonderwijs
We keken allemaal uit naar de persconferentie eind november. Gaan we in een lockdown met de
scholen ja of nee. Gelukkig niet. Maar inmiddels hebben wij het draaiboek klaar liggen voor het
afstandsonderwijs. Wij stappen bij afstandsonderwijs over op digitaal lesgeven en de leerlingen
verwerken de lesstof in de werkboeken. Het team weet wat er van hem of haar wordt verwacht en
alles staat digitaal gereed. Wat is afstandsonderwijs?
Wat zegt de Rijksoverheid hiervan?
Met de start van het schooljaar 2021/2022 zijn alle leerlingen weer welkom op school. Toch kan
het zijn dat leerlingen tijdelijk niet in de klas onderwijs kunnen volgen. Dit bijvoorbeeld omdat er
een uitbraak op de school is en de klas naar huis wordt gestuurd.
Scholen zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van onderwijs, ook wanneer dit onverhoopt op
afstand moet. Scholen maken daarbij zelf de keuze welke leermiddelen, papier of digitaal, zij
daarbij inzetten. Gaat de school voor een groep leerlingen lessen of lesstof digitaal
aanbieden? Dan moeten zij er voor zorgen dat alle leerlingen daar toegang toe hebben. Ouders
worden hierbij niet verplicht om extra kosten te maken. Wanneer een individuele leerling voor
korte tijd ziek is of in quarantaine moet, is de school niet verplicht om volledig afstandsonderwijs
te bieden.
Gedurende de scholensluiting in het voorjaar en het najaar van 2020 heeft het ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in samenwerking met coöperatie SIVON verschillende acties
uitgevoerd om afstandonderwijs mogelijk te maken. Hierbij konden schoolbesturen devices
(tablets en laptops) aanvragen voor leerlingen die niet aan het afstandsonderwijs konden
deelnemen, omdat ze hierover thuis niet beschikten. Het kabinet heeft gedurende de coronacrisis
in totaal € 24 miljoen hiervoor uitgetrokken. Alle aanvragen van de schoolbesturen, in totaal
76.000 devices, zijn toegekend en uitgeleverd. De devices blijven eigendom van de
schoolbesturen. Zij kunnen deze naar eigen inzicht (opnieuw) uitlenen aan leerlingen of op school
bij de lessen inzetten.
De Overheid heeft geld beschikbaar gesteld en we hebben meer devices kunnen aanschaffen. Dat is
goed geregeld. Echter, we hebben niet voor elke leerling een device. Wanneer er afstandsonderwijs
wordt gegeven, lenen we natuurlijk weer devices uit. Eerst gaan we uit van 1 device per gezin.
Bij een lockdown wordt naast afstandsonderwijs ook weer de noodopvang verzorgt. Noodopvang
voor leerlingen waarvan beide ouders een cruciaal beroep hebben. Maar ook noodopvang voor

leerlingen, waarvan school denkt dat die beter op school afstandsonderwijs kunnen ontvangen dan
in een thuissituatie.
Boeken
We hebben de boekenkasten opgeruimd. ‘Oude’ boeken zijn
eruit gehaald. Inmiddels schaffen we wel nieuwe boeken aan,
maar dat is wel kostbaar. Vandaar, durf te vragen: Heeft u nog
kinderboeken thuis, niet ouder dan 10 jaar, die u wilt doneren
aan school? Wij zijn er blij mee.

Nieuw gezicht
Vanaf 18 november is Lea Perk onze nieuwe onderwijsassistente op de
bovenbouw. Lea gaat kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben,
begeleiden bij het rekenen, lezen, taal en spelling. Lea is iedere ochtend
aanwezig van 8.00 tot 12.00 uur. Lea, hartelijk welkom bij ons op school, Lea
stelt zich zelf aan u voor.
Beste ouders/verzorgers van De Opstekker,
Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Lea Perk, 25 lentes jong en wonend te Heerevenveen samen met mijn partner.
Sinds 18 november ben ik te vinden op de bovenbouwlocatie als onderwijsassistente. Dit doe ik 5
ochtenden per week en hier begeleid ik onder andere de plusklassen van rekenen en lezen (Atlantis)
maar bied ik ook extra lessen en oefening op het gebied van rekenen, spelling, lezen en fijne motoriek (schrijven). Dit doe ik met volle passie en enthousiasme.
Anderhalf jaar geleden heb ik mijn diploma onderwijsassistente in 2 jaar versneld behaald en na een
kort uitstapje in de zorg ben ik toch op de plek waar ik op mijn gelukkigst ben, het onderwijs! De hart
voor de zorg, en daarmee de leerlingen met behoefte aan wat extra aandacht, brand zeker en hoop
ik in de toekomst ook te kunnen gaan combineren in de dromen die ik heb.
Naast de liefde om anderen te helpen in de ontwikkeling beleef ik enorm veel plezier aan voetballen
(en het bezoek aan het stadion), zingen/dansen/acteren en ben ik een waterrat.
Voor alsnog ben ik aangesteld tot aan de zomervakantie maar ik hoop zeker dat ik mijn krachten in
kan blijven zetten na die tijd, is het niet voor De Opstekker dan wel voor Comprix.
Ik hoop u als alle maatregelen weer wat versoepeld worden wat beter te leren kennen.
Met vriendelijke groet, Lea Perk
Kerstviering
En ook zal de kerstviering op gepaste Corona
wijze worden gevierd. De viering vindt plaats in
de eigen groep.
Kerst is voor ons de viering van de geboorte van
Jezus Christus. Het kerstverhaal zal dan ook
centraal staan in alle groepen. Het draaiboek is in
de maak. Gaat de kerstviering door dan worden
de leerlingen op donderdag 23 december om
16.30 uur op school verwacht. Rond 17.30 uur
wordt de viering afgerond.
We wachten de persconferentie van aanstaande
dinsdag af. Er kan nog de aankondiging komen
om de scholen een week eerder kerstvakantie te geven. We hopen van niet.

Corona
Er zijn steeds meer gezinnen waarvan een van de gezinsleden of meerdere leden
Corona hebben. Op school merken we dit doordat leerlingen in quarantaine zitten.
De bovenbouw leerlingen, die niet ziek zijn, haken dan meestal digitaal aan bij de
lessen in de klas. Digitaal worden er verwerkingslessen klaargezet door de
leerkracht. Dit geldt alleen voor leerlingen die minstens een week afwezig zullen
zijn. Voor een kortdurende afwezigheid zullen er geen digitaal lessen klaar staan.
Een leerkracht kan nl. niet dagelijks online en fysiek lesgeven.
Soms lukt het ook niet om zieke leerkrachten te vervangen. We proberen dit
intern op te lossen. Afgelopen dinsdag was meester Dennis ziek. ’s Ochtends stond
juf Jill voor de groep en ‘s middags juf Geartsje. Het blijft hap-snap. Ik adviseer dan
ook dat u opvang achter de hand houdt. Mocht leerkrachtvervanging niet lukken, dan zijn wij
genoodzaakt om de leerlingen naar huis te sturen. We proberen dit een avond vooraf aan u kenbaar
te maken, zodat u beter in de gelegenheid bent op de opvang voor uw kinderen te regelen.
Zelftesten
Vanuit het Ministerie van Onderwijs worden er zelftesten beschikbaar gesteld voor de leerlingen van
groep 6 t/m 8. Deze zelftesten krijgen de leerlingen mee naar huis en het advies is dat deze
leerlingen 2 x per week een zelftest afnemen. Voor alle duidelijkheid: Wij testen niet op school. Wij
gaan uit van de eigen verantwoordelijkheid van ouders en verzorgers.
Op het moment van dit schrijven zijn er echter nog geen zelftesten binnengekomen.

Kerststukjes maken
Voor de één een ramp voor de ander een feestje.
We gaan weer kerststukjes maken met alle leerlingen en
wel op donderdag 23 december. Graag op woensdag 22
december uw kind een bakje, oase, kaars, groen en
versierselen meegeven. Uw kind komt dan weer met een
prachtige creatie thuis.

Wist u dat……….
………………..

Hulppiet in de kleutergroep kwam en dat er gelijk een kleuter was die zei: Juf
Geartsje, waarom ben je verkleed? Of een andere kleuter: Waarom heb je schmink
op?

………………..

Hulppiet en Sinterklaas video gebeld hebben met de afwezige leerlingen.

………………..

ik ’s ochtends mijn mobiel angstvallig in de gaten houd en hoop op geen
ziektemelding van een leerkracht?

………………..

U de actueelste beslisboom terug kunt vinden op onze site? www.deopstekker.nl

………………..

wij van ganser harte hopen dat de scholen open blijven tot aan de kerstvakantie?

………………..

kerststukjes maken voor juf Nynke het hoogtepunt is van het jaar?

………………..

zij weet welke ‘gedrochten’ verplicht in de woonkamers staan met kerst? Want ja,
kindlief heeft het kerststukje gemaakt.

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
17-1 t/m 21 -1 2022
24 of 25 januari 2022
25 januari 2022
26 januari 2022
4 februari 2022
7 t/m 11 februari 2022
16 februari 2022
21 t/m 25 februari 2022
2 maart 2022

Inloopmoment kleuters (gaat niet door wegens Coronamaatregelen).
Inloopmoment kleuters (gaat niet door wegens Coronamaatregelen).
16.30 uur kerstviering op school
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Luizencontrole (onder voorbehoud)
Inloopmoment kleuters (onder voorbehoud)
IEP toetsen voor alle leerlingen, behalve de kleuters
Voorstelling voor groep 3 en 4 in Gorredijk. (onder voorbehoud)
Schoolraad vergadering
Administratie dag, alle leerlingen zijn vrij
Portfolio gaat mee naar huis
Oudergesprekken. Via Parro kunt u t.z.t. intekenen voor een gesprek
Teamtraining The Leader In Me. Alle leerlingen zijn vrij.
Voorjaarsvakantie
Luizencontrole

Deze agenda is de actueelste versie. Niet de agenda die op Parro staat.

Inloopmoment in de kleutergroepen van 14.30 tot 14.45 uur
Maand januari
Donderdag 13
Dinsdag 18
Donderdag 27

Maand februari
Dinsdag 1
Donderdag 10
Dinsdag 15

Maand maart
Donderdag 3
Dinsdag 8
Donderdag 17
Dinsdag 22
Donderdag 31

The Leader In Me
Gewoonte 2
Begin met het einddoel voor ogen.
Om een goed persoonlijk einddoel/missie te kunnen bepalen zul
je eerst je rollen gaan definiëren.
Ieder mens heeft verschillende rollen in zijn of haar leven.
Bijvoorbeeld:
•

Ik heb een moederrol. De
sleutelfiguren voor deze rol
zijn mijn 3 kinderen. En ik
probeer daar een stabiele,
liefdevolle factor voor te
zijn.

•

Ik heb een partnerrol. De
sleutelfiguur is mijn man. Ik
probeer een liefdevolle
echtgenote te zijn.

•

Ik heb een dochterrol. De
sleutelfiguur is mijn hulpbehoevende moeder. Ik
verzorg haar, samen met
mijn broer en zus liefdevol.

•

Ik heb een schoolleidersrol.
De sleutelfiguren zijn de
teamleden. Ik probeer iemand te zijn waarop ze
kunnen bouwen.

•

Ik heb een juffenrol. De
sleutelfiguren zijn de leerlingen. Ik probeer iedere
leerling te horen en te zien.
Gezien het bovenstaande is
mijn persoonlijk einddoel/missie: ik doe er toe
doe en hoop een toegevoegde waarde te hebben
voor al mijn sleutelfiguren.

Ik daag u uit en vraag u op zoek te gaan naar uw persoonlijke missie.
Geartsje Paulusma
Directeur De Opstekker

