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Hierbij de nieuwsbrief voor
februari 2018.
Belangrijke data:
2 febr

warme truiendag

6 febr

Schoolcommissie
vergadering

14 febr

Onderwijsstaking

16 febr

rapport mee

19-22 febr oudergesprekken
22 febr

Puntesliper voor maart

23 febr

Startvoorjaarsvakantie

(18 maart is de School Kerk
Dienst. Graag noteren uw
agenda).

Onderwijsstaking
Op woensdag 14 februari hebben
de onderwijsvakbonden wederom
een staking in estafette vorm uit
geroepen. Onderwijsgevenden in
Groningen, Friesland en Drenthe
geven als eerste een signaal af
richting de minister. Daarna
volgen de andere provincies. De
brief die u heeft ontvangen van
onze directeur bestuurder Ben
Mooibroek bij de vorige staking
zal nu ook van toepassing zijn.
Cbs It Fundamint zal op woensdag
14 februari op slot gaan.

Leerlingen (1)
In groep 1a zijn gekomen of
komen in de maand januari: Mark
Bremer, Anniek Groenveld, Jorrit
Osinga, Wesley de Vries, Xavi
Post en Hindrik Venaille. In
groep 3 is Enzo Faber gekomen.
We wensen hen allen een fijne
schooltijd. Naar de Trilker in
Leeuwarden is Niels van
Wijngaarden uit groep 1a gegaan
en wensen hem daar een
plezierige schooltijd.

Leerlingen (2)
Het aantal aanmeldingen voor
groep 1a zal na de voorjaarsvakantie zodanig oplopen zijn dat
deze groep een te hoog aantal
leerlingen zal hebben om
kwalitatief goed onderwijs te
kunnen verzorgen. Hierdoor zijn
we genoodzaakt om te moeten
herschikken. Na de
voorjaarsvakantie zullen er
leerlingen van groep 2a
doorschuiven naar groep 2b en
een aantal leerlingen uit 1a gaan
naar groep 1b. Ouders/verzorgers
van de leerlingen uit deze
groepen ontvangen een brief
waarin deze veranderingen staan.

Personeel.

Culturele Hoofdstad 2018

Het herstel van Juf Lucie gaat de
goede kant op. Juf Lucie is deze
maand op twee ochtenden
(maandag en vrijdag) weer aan
het lesgeven. Op
woensdagmorgen is zij ook op
school aanwezig. Aan het eind
van de maand gaan we bekijken
welke uitbreiding hierop kan
volgen. Meester Willem Wytze zal
dan ook nog werkzaam blijven in
groep 7. Juf Hylkje is ook weer
een moment van twee uren per
week op school voor verschillende
activiteiten. Juf Lysanne gaat per
5 februari met zwangerschapsverlof. De vervanging zal gedaan
worden door juf Margriet. Juf Ida
is ook weer in blijde verwachting
en zij zal begin juni met verlof
gaan.

Komend weekend is de start van
Leeuwarden Culturele Hoofdstad
2018. Alle basisscholen in
Friesland zijn uitgenodigd om
vrijdag 26 januari om 12.00 uur
precies een filmpje online te
zetten van het lied "Seis oere
thús".

Nieuws van de bibliotheek
Wij hebben weer nieuwe boeken
ontvangen voor de bibliotheek op
school. Het blijkt dat sommige
kinderen heel lang boeken in huis
hebben, bijvoorbeeld wel 100
dagen. Worden deze boeken nog
gelezen? Wilt u kijken of u nog
bibliotheekboeken in huis heeft
die niet gelezen worden? Lever ze
zo snel mogelijk in! Dan kunnen
andere kinderen er plezier van
hebben..... Er wordt geen boete
berekend.

Groep 6, 7 en 8 heeft hiervoor,
met hulp van juf Rika van de
muziekschool, ook een filmpje
gemaakt. Het filmpje zal te zien
zijn op de facebookpagina van het
Sjongfestival en op de website
van onze school.
Het project “Eb en Vloed” van de
Gemeente Ferwerderadiel in het
kader van Culturele Hoofdstad
van de gemeente Ferwerderadiel
is afgelopen maandag van start
gegaan. Groep 6 heeft een
prachtige dansuitvoering gegeven
o.l.v. Juf Natasja en juf Elizabeth
(Op de website komen de foto’s)

Verkeerssituatie.
Deze week heeft u een mail en
brieven ontvangen hoe we graag
met elkaar op een goede en
veilige manier de doorstroom van
het verkeer willen bereiken.
Nogmaals het verzoek om de
regelgeving, met name de
wachtplaatsen op de gele en rode
vlakken, in acht te nemen.
N.a.v. deze brieven kwamen
verschillende reacties binnen om
ook de aandacht te vestigen op de
Offingaweg.

Wanneer hier veel auto’s staan
geparkeerd is het hier zeer
onoverzichtelijk. Kinderen moeten
soms via de weg om auto’s heen
lopen (i.v.m. scheef parkeren) om
op het zebrapad te komen. Of er
staan auto’s geparkeerd aan
beide zijden van de zebra
waardoor niemand meer overzicht
heeft en waardoor de kinderen
vanachter een auto langs moeten
oversteken. Een gevaarlijke
situatie die niet nodig is. Wilt u
dan ook minimaal 5 meter van
het zebrapad uw auto parkeren
aan de overzijde (vanuit de school
gezien). Overzichtelijkheid is in
ieders belang!
De zichtbaarheid van het
zebrapad zullen we ook
meenemen in het overleg met de
gemeente.

Mededelingen MR
Tijdens de MR vergadering van
dinsdag 23 januari zijn o.a. de
begroting, veiligheid rondom
schoolplein en de ontwikkelingen
ten aanzien van speerpunten
laatste ouderavond besproken.
Een update rondom de nieuwste
onderwijsontwikkelingen wordt
binnenkort in een afzonderlijke
nieuwsbrief verstuurd. Daarnaast
zit de termijn voor ons ouderlid
Frida Meindertsma er eind dit
schooljaar op, wat betekent dat er
ruimte ontstaat voor een nieuw
MR lid. Mocht je belangstelling
hebben of juist iemand erg
geschikt vinden, dan horen we dat
graag!

Vertrouwenspersoon/
contactpersoon
Een verplichting voor elke school
is dat er contactpersonen
aanwezig zijn voor situaties
waarbij leerlingen/personeel
lastiggevallen worden op school
door andere leerlingen of
medewerkers van der school.
Vaak gaat het dan om
machtsmisbruik, of het nu te
maken heeft met seksuele
intimidatie, agressie, geweld,
discriminatie of pesten. Op onze
school zijn dat vanuit het
personeel Juf Aetske en Juf
Elizabeth (zowel voor personeel
als ouders, als wel leerlingen) en
vanuit de ’ouders’ (extern) is dit
Theo Hoogerbrug (06-57558322)
die bereid zijn om deze taak te
willen vervullen.
Een contactpersoon is een
persoon waarbij men terecht kan
met vragen of klachten over
schoolse zaken. De
contactpersoon zal dienen als een
luisterend oor en samen zal
gekeken worden welke
vervolgstappen er genomen
kunnen worden.
Een contact persoon kan iemand
dus doorverwijzen naar de
directie, een interne begeleider of
leerkracht of juist naar een
externe vertrouwenspersoon.
Een vertrouwenspersoon is
gespecialiseerd in het dieper
ingaan van de klacht /probleem
en helpt naar het vinden van een
oplossing. Hij/zij is hierin ook
geschoold.

Onze externe vertrouwenspersoon
vanuit de GGD Fryslan is
mevrouw R. Miedema.
https://www.ggdfryslan.nl/profess
ionals/scholen/vertrouwenspersoo
n/

Warme truiendag vrijdag 2
februari
De groenste energie is de energie
die je niet gebruikt. Onder dit
motto nemen elk jaar weer vele
honderdduizenden Nederlanders
actief deel aan Warme Truiendag.
Op deze dag van energiebesparing zetten mensen de
thermostaat massaal minimaal
één graad lager en besparen zo,
per graad, 6% energie en dus 6%
CO2.
De trui staat op deze dag symbool
voor wat we samen zélf kunnen
doen om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen.

Ons Expertise Centrum
PCBO Ferwerderadiel heeft voor
alle zes scholen een contract met
Expertise Centrum Aquamarijn in
Leeuwarden. Het
expertisecentrum is een regionaal
onderwijs-, expertise- en
kenniscentrum voor passend
onderwijs en maakt deel uit van
Samenwerkingsverband Friesland.
Alle scholen van PCBO
Ferwerderadiel kunnen een
beroep doen op dit Expertise
Centrum, afgekort als EC.
De medewerkers van het EC
ondersteunen scholen bij
stagnerende

onderwijsleerprocessen. Zij
hebben expertise op het gebied
van:
• leer- en ontwikkelingsproblemen
• leerstoornissen
• gedragsproblemen
• werkhoudingsproblemen
• taalontwikkelingsproblemen
De visie van het EC is om de
onderwijszorgbehoefte, dus de
ondersteuningsbehoefte van de
leerling in kaart te brengen en de
leerkrachten hierin te helpen om
het juiste aanbod, de juiste
aanpak te realiseren.
Dus als er hulpvragen zijn m.b.t.
bovenstaande onderwerpen dan
schakelen wij het EC in. De IB ‘er
coördineert dit, de groepsleerkracht is verantwoordelijk
voor de zorg in zijn/haar groep.
De IB’er ondersteunt de
leerkracht in dit proces.

Natuurlijk bellen wij niet meteen
bij alle vragen die we hebben
t.a.v. leerlingen het EC. Nee, wij
hebben, vinden we, heel veel
expertise zelf in huis om
leerlingen goed te begeleiden. De
leerkracht die de leerlingen elke
dag ziet weet als geen ander
wanneer de ontwikkeling anders
verloopt dan verwacht. Met de
(duo-collega) wordt er dan
geanalyseerd.

Wat is er aan de hand? Wat heeft
deze leerling vervolgens nodig om
één en ander weer op de rit te
krijgen. De bevorderende en
belemmerende factoren worden in
kaart gebracht. Er kan een
gesprek met de ouders volgen. En

bovenal met de leerling zelf, een
z.g. kindgesprek. Kinderen
kunnen vaak heel goed aangeven
wat ze nodig hebben. Dit wordt
dan toegepast waar mogelijk.
Als er geen verbetering komt
wordt de IB ’er gevraagd om mee
te kijken en te denken. In de
meeste gevallen komen we er dan
wel uit.
Maar soms lukt het echt niet en
vragen we het Expertise Centrum
om hulp.
Die hulp kan bestaan uit de
volgende drie onderdelen die het
EC te bieden heeft.
Consultatie:
Het consult is gericht op de
leerling in de school. Het doel van
het consult is het concretiseren
van de hulpvraag en het geven
van een advies, passend bij de
kenmerken van de leerling en de
omgeving. Doorgaans volstaat
één observatie en een gesprek.
Ambulante begeleiding
De begeleiding richt zich op het
optimaliseren en
professionaliseren van de
omgeving waarin de leerling zich
bevindt.
De ambulant begeleider zoekt
naar factoren in en om het kind
die effectief beïnvloed en benut
kunnen worden.
Onderzoek.
Onderzoek wordt soms ingezet
om zicht te krijgen op de
belemmerende en bevorderende
factoren van de leerling en de
omgeving.

Samen met school, ouders en de
leerling wordt gezocht naar de
juiste afstemming van het
onderwijs.
Meer informatie vindt u op de site
www.expertise-aquamarijn.nl

