
Nieuwsbrief december 2021

Belangrijke data

Zaterdag 18 december: de (vervroegde) kerstvakantie begint
Tot en met 9 januari: kerstvakantie
Week 3 en 4 – toetsweken
Vrijdag 4 februari – administratiedag – leerlingen vrij 
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Eindelijk zal het dan gebeuren: na veel praten, nadenken, offertes bekijken en wijzigen, gaan 
dinsdag 21 december eindelijk twee nieuwe schommels geplaatst worden op het achterste plein! 
Eén schommel op de plek waar er tot vorig jaar ook een stond (eenzelfde soort schommel), én 
we krijgen een nestschommel in het gras achter de pannakooi! Voor de kerstvakantie kunnen we 
er nog geen gebruik van maken, helaas, aangezien de valdemping later door een ander bedrijf 
aangebracht gaat worden. Maar … stap voor stap wordt het weer wat! Begin volgend jaar kunnen 
we ervan gaan genieten!

Oud-directeur én buurman van De Wynroas Jaap Bouma is afgelopen 
dinsdag, 14 december, overleden. 
We zijn als team erg geschrokken van dit bericht. 
In onze advertentie hebben we gezet: ‘in belutsen en warber man mei, 
oan’e ein ta, each foar (syn) skoalle’.
We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe. 

Schommels
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Vervroegde schoolvakantie

Een vakantie is altijd iets waar je naar uitziet. Maar dit jaar ligt dat (opnieuw) anders. De school 
moet helaas eerder dicht vanwege grote zorgen over de coronabesmettingen. Daarbij komt dat 
veel van onze leerlingen toch weer een stukje onderwijs hebben gemist door ziekte en 
quarantaine. Op enig moment zat zelfs 25% van de kinderen thuis. Een onwerkelijke situatie. Het 
was stil op school! En ook leerkrachten hebben het voor de kiezen gehad. Wat dat aangaat is het 
zo fijn om in de ouderenquête te lezen dat de tevredenheid over de leerkrachten gemiddeld heel 
groot is. Het rapportcijfer dat ze kregen was maar liefst een 8,6! Een geweldig compliment. Dat 
kunnen we gebruiken, dank daarvoor! 
Over de tevredenheidsenquêtes gesproken: deze worden in de komende weken in diverse 
geledingen besproken: het team, de schoolraad, de leerlingenraad en de MR. De conclusies 
vatten we voor u samen en we hopen u daarover te berichten in de volgende nieuwsbrief. 
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In de groepen 1 en 2 zullen in de periode na de kerstvakantie tot de voorjaarsvakantie wat 
wijzigingen zijn voor wat betreft de personele bezetting. Dit heeft te maken met een lioschap van 
Femke van der Veen. Zij zal drie dagen per week (woensdag t/m vrijdag) groep 1 gaan draaien. Dat 
zal gebeuren in goede afstemming met Aukje van Oijen, die op maandag en dinsdag de groep 
lesgeeft. Djoke Waalewijn gaat na de kerstvakantie re-integreren en zal op de woensdag, 
donderdag en vrijdag zoveel mogelijk op school zijn. Zij dient dan als vraagbaak voor Femke. 
Daarnaast zal Djoke gaan helpen in groep 2. Dat is een grote kleutergroep en we kunnen daar best 
een paar extra handen gebruiken. Op de vrijdag zal Djoke groep 2 draaien. 
Sijtske van der Veen komt gelukkig af en toe op school en kan dan alweer met enkele kinderen 
werken. We zijn heel blij dat we haar weer wat vaker op school zien, maar het herstel is nog broos. 

Graag wensen wij u allemaal een heel goede tijd. We hopen dat ondanks de zorgen die er zijn 
omtrent het ‘gezond blijven’ er ook veel warmte en aandacht is voor elkaar. Juist nu misschien wel. 

Het team van De Wynroas wenst u alvast 
fijne feestdagen en een gezegend nieuwjaar! 

Onderbouw


