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Versoepelingen
Gaan we toch weer naar ‘normale’ tijden? De versoepelingen geven aan dat dit weer mogelijk wordt.
Voor iedereen goed nieuws. Wat betekent dit na de voorjaarsvakantie voor u en school?
1. Geen mondkapjes meer op de bovenbouwlocatie.
2. Leerlingen uit de verschillende groepen mogen weer samenwerken.
3. De thema-afsluitingen / festiviteiten kunnen weer met z’n allen
worden gevierd.
4. Ouders mogen weer in de school. Dit betekent dat oudergesprekken
ook weer fysiek kunnen plaatsvinden. (Overigens is het online overleg
wel in populariteit toegenomen. Geen reistijd, kan vanuit de
thuissituatie plaatsvinden en een online afspraak is beter in te
plannen voor ouders en school.)
De manier van brengen en halen van de kleuters blijft zo. Kleuters
worden bij het kleuterplein gebracht worden, alwaar de leerkracht
hen opvangt. Deze manier van werken brengt rust met zich mee en
wat heel belangrijk is, het heeft de zelfredzaamheid van de kleuters
enorm vergroot. Wel hebben wij inloopmomenten ingepland. In deze
brief treft u het schema aan.
5. Het snottebellen beleid blijft wel van kracht. Is uw kind verkouden, heeft het keel- of
hoofdpijn, dan blijft het thuis.
Re-integreren
Wat ook goed nieuws is, is dat Manita na de voorjaarsvakantie
gaat re-integreren. Manita is bijna een jaar uit de running
geweest, maar is goed hersteld. Hier zijn we ontzettend blij
mee.
Hoe het re-integreren programma eruit gaat zien is niet
bekend. Manita komt na de voorjaarsvakantie eerst drie
ochtenden op school. Manita zal gaan ervaren wat ze aankan.
We wensen haar heel veel succes toe.
De organisatie bij de kleuters
Ingrid van de Pinguïngroep komt na de voorjaarsvakantie nog niet terug. Anouk de Hoog, leerkracht
in opleiding, kreeg daardoor de eindverantwoordelijkheid van deze groep. Daarbij kwam Anouk
Derks-Bron als invalkracht naast Anouk de Hoog te staan. Dit is geen gewenste situatie.
Hoe hebben wij dit opgelost?
Anouk Derks-Bron is bereid gevonden om na de voorjaarsvakantie op de donderdag en vrijdag te
blijven. Echter, zij zal dan naast Petra komen te staan in de Vlindergroep. Petra is de kartrekker van
deze groep.
Tiny is bereid gevonden om op de woensdag, donderdag en vrijdag voor de Pinguïngroep te staan. Zij
zal dan de kartrekker zijn van deze groep. Daarbij kan Tiny Anouk de Hoog begeleiden.

Hoe ziet de bezetting er uit na de voorjaarsvakantie?
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Even voorstellen
Wellicht heeft u mij al op het plein of in de school gezien en wist u niet wie
ik ben. Daarom stel ik mij graag even kort aan u voor.
Mijn naam is Anouk Derks. Ik ben getrouwd en moeder van 3 kinderen (14,
12 en 6 jaar). We wonen op een melkveebedrijf in het kleine dorpje Boijl,
op de grens van het Drents Friese Woud.
Vanaf half januari ben ik in de Pinguïn-groep aan het werk gegaan, ter vervanging van juf Ingrid. En na de voorjaarsvakantie mag ik verder gaan in de
Vlinder-groep. Mijn werkdagen zijn op donderdag en vrijdag.
Sinds eind 2019 ben ik voor stichting Comprix aan het werk als invaljuf.
Meestal voor kortere tijd, maar nu dus wat langer op dezelfde plek. Ik heb
het erg naar mijn zin op De Opstekker.
In mijn vrije tijd hou ik van lezen, wandelen, moestuinieren en ATB-en.
Wellicht spreken we elkaar nog eens, hartelijke groeten juf Anouk.
Portfolio’s
Wilt u na de voorjaarsvakantie de portfoliomap weer meegeven?

21 t/m 25 februari 2022
23 maart
30 maart
4 april
7 april
14 april
15 april
18 april
20 en 21 april
22 april
25 april t/m 6 mei

Voorjaarsvakantie
open dag
meester en juffendag
schrijver in de klas in groep 5 en 6
Groep 8 – voorbereiding op het Lauswoltconcert
Paasviering op school
Goede vrijdag – de leerlingen zijn vrij
2de Paasdag
Centrale Eindtoets groep 8
Koningsspelen
Meivakantie

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

Na de voorjaarsvakantie hebben wij weer de inloopmomenten bij de
kleutergroepen gepland. Na schooltijd begeleidt de leerkracht de kleuters mee
naar buiten. U vangt uw kind op en wilt u een kijkje nemen in de klas?, dan gaat
u gezellig met uw kind naar de klas.

Inloopmoment in de kleutergroepen van 14.30 tot 14.45 uur
Maand maart
Donderdag 3
Dinsdag 8
Donderdag 17
Dinsdag 22
Donderdag 31

Maand april
dinsdag 5 april
donderdag 14 april
dinsdag 19 april

Maand mei
donderdag 12 mei
dinsdag 17 mei
dinsdag 31 mei

Trainingsdag
En toen zaten we zelf weer in de
schoolbanken. De training TLIM.

Zelfs 4 collega’s online

En nu is het tijd dat de The Leader In Me geïntroduceerd
wordt bij de leerlingen. We hebben afgelopen woensdag en
introductieplan opgesteld voor 8 weken.
De TLIM bestaat uit 7 gewoonten. Er is een introductieweek
en daarna wordt elke week een gewoonte behandeld.
28 maart t/m 1 april
4 april t/m 8 april
11 april t/m 14 april
19 april t/m 22 april
9 mei t/m 13 mei
16 mei t/m 20 mei
23 mei t/m 27 mei
30 mei t/m 2 juni

De introductie van de TLIM
Gewoonte 1
Gewoonte 2
Gewoonte 3
Gewoonte 4
Gewoonte 5
Gewoonte 6
Gewoonte 7

Wij zullen het taalgebruik van de TLIM in alle groepen gebruiken.
Wees dan niet verbaasd, wanneer uw kleuter thuiskomt en zegt:
Gewoonte 6 = creëer synergie. En daarbij ook weet wat het
betekent.

Gewoonte 4: Denk Win-Win

Er zijn 6 paradigma’s van menselijke interactie, te weten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Win-verlies
‘Ik ga winnen en jij gaat verliezen’
Verlies-win
‘Loop maar over me heen, iedereen doet dat’
Verlies-verlies
‘Als ik ga verliezen, dan zul jij ook verliezen’
Win
‘Zolang ik maar win, maakt het met niet it of jij wint of verliest’
Win-win
‘Laten we een oplossing zoeken die voor ons beiden werkt’
Win-win of geen overeenkomst
‘Laat ons een oplossing zoeken die voor beide werkt, anders doen we het niet’

Win-win is in principe de gouden regel. ‘Behandel mensen zoals jij behandeld zou willen
worden’. En de gouden regel is een basiswet van het leven. Het is de wet van alle langdurige relaties. Het is de kern van de wederzijds afhankelijke wereld.
Stephen R. Covey
De poster op de volgende pagina zal in elke klas zichtbaar zijn.
Ik wens u allen een prettige voorjaarsvakantie toe, of kunnen we gezien het weer eerder spreken
van een verlate herfstvakantie.
Geartsje Paulusma, namens het team van de Opstekker

