
Nieuwsbrief januari 2022

Doedagen voor leerlingen van groep 8

Dockinga College havo/vwo:    dinsdag 18 januari 2022  13.30 - 15.30 uur
Dockinga College vmbo-VAKschool: dinsdag 18 januari 2022  13.30 - 15.30 uur
Dockinga College vmbo-gt:  woensdag 19 januari 2022  13.30 - 15.30 uur
PRO Dokkum:    woensdag 2 februari 2022  12.30 - 14.30 uur
Dalton Dokkum:   vrijdag 4 februari 2022  8.45 - 11.30 uur & 
          12.30 - 15.15 uur
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Openhuisavonden voor ouders en leerlingen van groep 8

Dockinga College vmbo-VAKschool: dinsdag 25 januari 2022  18.30 - 21.00 uur
Dockinga College vmbo-gt:   woensdag 26 januari 2022  18.30 - 21.00 uur
Dockinga College havo/vwo:  donderdag 27 januari 2022  18.30 - 21.00 uur
PRO Dokkum:    woensdag 9 februari 2022  16.00 - 20.00 uur
Dalton Dokkum:   woensdag 16 februari 2022  16.00 - 20.00 uur

Belangrijke data

Week 3 en 4: Toetsweken leerlingvolgsysteem
Vrijdag 4 februari: Administratiedag – leerlingen vrij
Maandag 7 februari: Audit
Week 6 en 7: 10-minutengesprekken naar aanleiding van de toetsen
Dinsdag 8 februari: Leerlingen krijgen hun rapport mee
Maandag 14 februari: Studiedag – leerlingen vrij

Alvast een stukje vooruit

Maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 mei: Kamp groep 8
Donderdag 7 juli: Schoolreisje groep 1 t/m 7
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PCB
Dan t uma d i e l

Code geel

Code geel is een waarschuwing voor 
gevaarlijk weer. De school is open. De 
leerlingen worden op school verwacht, de 
lessen gaan door volgens rooster.

Code oranje

Code oranje is een waarschuwing voor 
extreem weer. We proberen de school 
open te houden. Maatwerk is vereist, 
waarbij collega’s ingezet worden die wel 
in staat zijn veilig op school te komen. 
Collega’s die niet op school kunnen 
komen, geven indien mogelijk online les.
Zo mogelijk wordt noodopvang 
gefaciliteerd voor ouders met cruciale 
beroepen.

Code rood

Code rood is een weeralarm. De school is 
gesloten of gaat dicht. 
Als code rood vóór schooltijd bekend is, 
dan is er geen school. Ook wordt dan 
geen noodopvang aangeboden. De 
veiligheid van onze leerlingen en 
medewerkers wordt door het verwachte 
extreme weer in gevaar gebracht.
Als code rood wordt afgegeven onder 
schooltijd, dan gaat de school eerder 
sluiten. De leerlingen en de medewerkers 
worden in de gelegenheid gesteld om op 
een veilige manier naar huis te gaan. De 
scholen blijven dicht totdat weercode rood 
wordt opgeheven.
Als weercode rood vroegtijdig wordt 
opgeheven, dan blijven de scholen deze 
dag dicht. Er is gecommuniceerd met 
ouders/verzorgers/medewerkers dat de 
scholen dichtgaan en zij hebben hierop 
geanticipeerd. 

Communicatie

Wanneer een weercode bekend is de dag 
voorafgaand aan de dag met die 
weercode, dan wordt dit dezelfde dag na 
18.00 uur gecommuniceerd met ouders/
verzorgers/medewerkers. De beslissing 
die op dat moment genomen wordt, blijft 
bestaan totdat de weercode wordt 
opgeheven of gewijzigd.

Dit protocol is van kracht bij een voorspelling 
van extreem gevaarlijk slecht weer, waarbij het 
onverantwoord is om de weg op te gaan. Voor 
de actuele informatie over de weercodes 
verwijzen wij naar de website van het KNMI: 
www.knmi.nl/waarschuwingen.

PCBO Dantumadiel, januari 2022
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Voorlezen is leuk. En heel belangrijk voor de taalontwikkeling van 
kinderen. Op woensdag 26 januari starten De Nationale Voorleesdagen 
weer. In de groepen spelen we hier natuurlijk op in met verschillende 
activiteiten.
Dit jaar is het prentenboek van het jaar Maar eerst ving ik een monster. 

Nationale voorleesdagen

GSK
Sinds corona de kop opstak, zijn er helaas geen GSK-diensten (GSK = gezin, school, kerk) meer 
gehouden. Wij vinden dat erg jammer. Daarom willen we dit jaar rond Pasen een GSK-dienst 
organiseren (coronaproof).
Wanneer, waar en hoe, dat hoort u te zijner tijd.

Het valt ons op dat er in school steeds minder gebruik wordt gemaakt 
van een mondkapje door de kinderen van de bovenbouw. We zouden 
graag willen dat u uw zoon/dochter hier weer even opmerkzaam op 
maakt. Met elkaar proberen we corona zoveel mogelijk buiten de school 
te houden. Het advies blijft dus: in de gangen mondkapje op

Mondkapje

Aanmeldingen nieuwe leerlingen!
Wordt uw zoon/dochter dit schooljaar 4 jaar, geef hem/haar dan zo snel mogelijk op.
Dit kan via de website of vraag een voorlopig aanmeldingsformulier bij juf Aukje of juf Djoke. 



Oproep nieuw lid Medezeggenschapsraad (MR)

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen in de medezeggenschapsraad 
(MR) van onze school. Alle ouders van kinderen op de Wynroas kunnen zich aanmelden. 
Mochten er meerdere kandidaten zijn, dan wordt een verkiezing gehouden.

In de MR zitten evenveel ouders als leerkrachten. In vergaderingen met de directeur praat en 
beslist de MR mee over het schoolbeleid, zoals verbeteringen in het onderwijs, besteding van 
middelen, verandering van klassenindeling, de veiligheid op school en de inhoud van de 
schoolgids.

De MR bestaat op dit moment uit: Roelfineke Schievink (leerkracht), Hiske Visser (leerkracht), 
Mark Nicolai (ouder) en Taede Wielstra (ouder). 
Taede neemt afscheid van de MR.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 4 februari 2022 door het sturen van een e-mail naar Mark 
Nicolai (m.m.nicolai@gmail.com). Voor vragen kun je ook contact opnemen met Mark Nicolai 
(06-16814488) of Theo Wildeboer (directeur).

Uitslagen tevredenheidspeilingen De Wynroas

In november 2021 zijn tevredenheidspeilingen onder leerlingen, ouders en personeel 
uitgevoerd. De peilingen zijn gedaan door het Bureau voor Praktijkgericht Onderzoek in 
Groningen en van hen mochten wij in december de uitslagen ontvangen in de vorm van drie 
beknopte, samenvattende rapporten. Deze rapporten voor ouders en leerlingen zijn inmiddels 
gepubliceerd op de website van De Wynroas. De rapporten van 2018 zijn verwijderd. 
De rapporten zijn in januari 2022 besproken met het team, de leerlingen, de Schoolraad en de 
Medezeggenschapsraad. Hieronder geven wij de uitslagen op hoofdlijnen weer en vertellen we 
wat we als team met deze uitslagen gaan doen. 

Leerlingentevredenheid:

Aantal leerlingen dat heeft meegedaan: 63 (vanaf groep 5)
Tevredenheid leerlingen over hun juf: 8,4 (vorige peiling 8,5)
Rapportcijfer van de leerlingen voor de school: 8,0 (vorige peiling 8,3)
Eindoordeel van de leerlingen van onze school: ‘goed’
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Aandachtspunten die de leerlingen/schoolraad ons hebben meegegeven en waar 
we iets mee gaan doen: 

     Uitdaging in de les 
     Meer tijd voor creatieve vakken
     Uitleggen van nut en noodzaak van toetsen
     Organiseren van educatieve uitjes 
     Werken aan studievaardigheden (PowerPoint maken, projectverslagen, etc.)
     Bezigheden tijdens het speelkwartier 

Oudertevredenheid:

Aantal ouders dat heeft meegedaan: 41
Tevredenheid ouders over de leerkracht: 8,6 (vorige peiling 7,6)
Rapportcijfer van de ouders voor de school: 7,1 (vorige peiling 6,9)
Eindoordeel van de ouders van onze school: ‘zeer tevreden’

Aandachtspunten die de ouders/schoolraad ons hebben meegegeven en waar 
we iets mee gaan doen: 

     Opnieuw kijken naar de veiligheid op weg naar school
     Aandacht voor uitstapjes/excursies
     Tijdige informatievoorziening vanuit de school (rapporten, activiteiten vanuit de school) 
     Scherp zijn en blijven op pestgedrag

Ons doel bij de volgende peiling (2024) is dat leerlingen en ouders een ruime 8 geven aan De 
Wynroas. Om dit te bereiken, zullen we de genoemde verbeterpunten planmatig gaan aanpakken 
en ook ouders inschakelen om daarbij te helpen.

Tot slot: in de groepen 5-8 zijn de uitslagen van de leerlingenenquête per groep op een groot 
posterformaat afgedrukt. Deze posters hangen momenteel in de klas. De leerlingen hebben 
allemaal een A4-afdruk van deze poster mee naar huis gekregen met de uitslag van de eigen 
groep. Op groepsniveau gaat de leerkracht met de leerlingen aan de slag om de verbeterpunten 
aan te pakken. 

Wij willen iedereen bedanken voor het meedoen aan deze tevredenheidspeiling en voor de 
positieve gesprekken die we over de uitslagen met elkaar mochten hebben. 
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Groep 8 vertelt over hun verwachtingen voor 2022. 
Ook vertellen ze iets over de kanjertraining en de muzieklessen in hun groep.

Muzieklessen op school 
We krijgen les van juf Marleen. 

Zij kan heel goed lesgeven en het 
komt ook echt goed aan. 

Daarnaast kan ze ook heel goed 
viool spelen. 

En we mogen ook zelf muziek 
maken met instrumenten. 

Pieter Herre 

Muziek:  
Wij krijgen muziek van juf Marleen. 
We leren muzieknoten hoge/lage. 

 
We gebruiken verschillende instrumenten 

bijvoorbeeld: 
De triangel, Sambaballen, 

Boomwhackers, Het klokkenspel en een 
Tamboerijn enz.  

Janna en Gryanne 

Kanjertraining is voor mij: 
Kanjertraining is je veilig voelen in de klas. 

Je leert van alles over fout gedrag en pesten dat je dat niet moet doen. 
 

Wat doen we: 
We hebben een verhaal en dan hebben we daar opdrachten bij. 

De opdrachten zijn bijvoorbeeld: een vertrouwspel, stellingen of nadenkspelletjes. 
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Kanjertraining                                              
Onze school (De Wynroas) doet aan kanjertraining om alle kinderen een fijn 

gevoel te geven. En te leren dat sommige kinderen anders zijn. Het is heel leuk 
(en soms ook wel grappig). Bijv we doen spelletjes en soms krijgen we ook wel 

een stencil (werkblad met vragen).                                                                                                           

We hebben ook de verschillende ´petten´  
Wit = vriendelijk te vertrouwen 

Rood = lacht kinderen uit  
Zwart = speelt de baas 

Geel = doet zielig en bang 
Silke 

Kanjertraining is voor mij: 
Kanjertraining is je veilig voelen in de klas. 
Kanjertraining is ontwijken van fout gedrag. 

Kanjertraining is leren om goed gedrag uit te voeren  
Wat doen we met kanjertraining: 

We doen opdrachten over pesten, goed gedrag, omgaan met je verlies en het 
ontwijken van pesters. 

We doen vertrouwspel dat is bijv. Achter uitvallen en klas genoten je op vangen. 
 

JONAH 
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