Nieuwsbrief september 2020
CBS de Wynroas
Foarwei 23
9113 PA Wâlterswâld
0511-421013 - dewynroas@pcbodantumadiel.nl

Belangrijke data:

15 september:

audit school (zie verderop in deze nieuwsbrief)

30 september:

start kinderboekenweek

12 t/m19 oktober:

herfstvakantie

19 oktober:

verenigingsdag (aansluitend aan herfstvakantie) (leerlingen vrij)

*****
Toetsen en gesprekken
Vorig schooljaar zijn de Cito-toetsen van mei/juni niet afgenomen in verband met de coronacrisis.
We hebben toen besloten om deze toetsen in het begin van het nieuwe schooljaar af te nemen en wel vanaf
volgende week. Na de toetsen wordt u uitgenodigd voor een gesprek (de 10-min gesprekken).
De ouders van groep 1 en 2 zijn/worden uitgenodigd voor een omgekeerd 10-min gesprek.

*****
Audit
Onze vereniging heeft afgesproken alle scholen met regelmaat te laten onderzoeken in een audit.
Dit houdt in dat een externe deskundige klassenbezoeken doet, en met het team, leerlingen, directie en
ib-er in gesprek gaat over het onderwijs op de school. Eigenlijk net als een inspectiebezoek, maar nu
geïnitieerd vanuit de vereniging zelf.
Op 15 september staat een audit op onze school gepland. Over de uitkomst hiervan houden we u op de
hoogte.

Bijbelrooster Kind op maandag

******
Verjaardagen
We hebben besloten om met ingang van het nieuwe schooljaar geen verjaardagen meer in de nieuwsbrief te
plaatsen. Dit in verband met de privacywetgeving (AVG).

******
Van de ‘luizenpluizers’ …
Op alle vrijdagen na de vakanties staat er een aantal luizenouders klaar om
in de haren van de leerlingen te kriebelen. Zo kunnen we een
luizenuitbraak voorkomen! Helaas, door alle beperkingen om het
Coronavirus in te dammen, zit het er na deze vakantie niet in. Daarom, via
deze nieuwsbrief, het dringende verzoek om zelf in de haren van uw
kind(eren) te kriebelen en, mocht u neten of luizen hebben gezien, graag
melding maken aan de leerkracht van uw kind.
Weet u niet hoe? Via deze link vindt u alle informatie die u kan helpen:
www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis. Zodra het kan, staan wij weer
klaar om te gaan kriebelen.
Namens alle luizenpluizers, bedankt!

******

Wanneer kunt u terecht bij het schoolmaatschappelijk werk?
Wij zijn er voor alle basisschoolkinderen en hun ouders. U en/of uw kind(eren) hoeft geen grote problemen te
hebben, voordat u zich kunt aanmelden bij het schoolmaatschappelijk werk. Soms is het gewoon fijn als er even
iemand met u meekijkt als u ergens tegenaan loopt.
Kinderen kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met ingrijpende gebeurtenissen, pesterijen, echtscheidingen, het
opkomen voor zichzelf, verlies of om een andere reden niet lekker in hun vel zitten. Ook kan het zo zijn dat u als
ouders opvoedvragen of andere vragen heeft die u graag eens met een schoolmaatschappelijk werker zou willen
bespreken. Wij kunnen samen met u kijken wat wij hierin voor u kunnen betekenen.
Als u niet zeker weet of het schoolmaatschappelijk werk iets voor u kan betekenen, kunt u dit altijd aankaarten bij de
leerkracht van uw kind of de kwaliteitsondersteuner/intern begeleider op uw school. Wij denken dan graag met u
mee.

Als het nodig is, kunnen we u ook verwijzen naar de juiste organisatie die u verder kan helpen. Wilt u uw vraag
aanmelden voor schoolmaatschappelijk werk of informatie inwinnen bij ons als schoolmaatschappelijk werkers? Dit
kan via de intern begeleider/kwaliteitsondersteuner van uw school. De Intern begeleider/kwaliteitsondersteuner
verstuurt een aanmeldformulier, of u kunt zelf contact opnemen met het gebiedsteam. Wij nemen vervolgens
contact met u op om samen met u en/of uw kind uw vraag en/of de vraag van uw kind te bespreken en met u te
bekijken hoe we u en/of uw kind het beste kunnen helpen. Het kan zijn dat we alleen hulp bieden aan ouders en
school en soms is de hulp gericht aan een kind in de vorm van gesprekjes. Het kan ook voorkomen dat we u
doorverwijzen naar een externe organisatie als dit het meest helpend is. Gesprekken met uw kind is dus niet
standaard het uitgangspunt van een schoolmaatschappelijk werkaanmelding.
Meer weten?
Neem gerust contact met ons op!
Dit kan via het nummer 0519-298888 (kies optie 1, sociaal domein). Het is handig hierbij te vermelden dat het om
schoolmaatschappelijk werk gaat.
Meer informatie over het Gebiedsteam Noardeast-Fryslân en Dantumadiel vindt u op www.noordoosthelpt.nl.

******
Verslag vergadering MR en Schoolraad
Op 23 juni is er weer een vergadering geweest van de Medezeggenschapsraad (MR) en de Schoolraad. Via deze weg
willen wij iedereen graag op de hoogte brengen van wat er toen is besproken.
• De school is van plan om vanaf dit schooljaar zo nu en dan een deel van de ouders een korte vragenlijst voor
te leggen;
• Juf Roelfineke stopt als Intern Begeleider (IB-er) en gaat zich volledig concentreren op het les geven. Er komt
een nieuwe IB-er voor 1 dag per week;
• Er komt binnenkort een plan van aanpak voor een rookvrije school. Per 1 augustus is het schoolplein rookvrij
geworden;
• De verkeersveiligheid om en rond de school blijft een punt van aandacht. Er wordt opnieuw contact gezocht
met de gemeente. Er is onderzocht of een extra ontsluiting kon worden gerealiseerd via het terrein van de
kerk. Dat bleek geen optie;
• Jeltsje van der Veen komt in de Schoolraad;
• Er zijn dit jaar meer leerlingen ingeschreven bij De Wynroas dan eerst werd verwacht;

•

•
•

Hoe ging het tijdens de periode dat er op school geen onderwijs mocht worden gegeven als gevolg van het
coronavirus? De algemene indruk van de leerkrachten is dat het goed ging en dat het niveau van de
leerlingen goed is gebleven. In sommige groepen werd gewerkt met instructie via Teams. Ook voor
vergaderingen werd daar gebruik van gemaakt. De verwachting is dat daar in de toekomst meer gebruik van
zal worden gemaakt. Ook voor kinderen die ziek zijn;
In september worden de toetsen afgenomen die anders aan het eind van dit schooljaar zouden plaatsvinden.
De 10-minuten gesprekken vinden waarschijnlijk ook plaats in september;
Op 30 september 2020 is de volgende vergadering.

*****
Veranderingen op school
Graag zouden we u alle veranderingen die hebben plaats gevonden op school met trots willen laten zien
maar helaas mogen we nog steeds geen (groepen) ouders in school ontvangen.
In de vakantie is er veel aangepakt:
•
•
•
•
•

in de klassen van groep 1, 2 en 3 zijn er nieuwe keukenblokken geplaatst
onder de schommels is een nieuwe valdemping aangebracht en is een hek geplaatst tussen de
schommels en het plein om het “inlopen in de schommels” te voorkomen
het zand in de zandbak is geheel ververst
de wanden van de gang zijn opgefrist en alle deuren zijn opnieuw geschilderd
in de gang zijn de vloertegels vervangen door een prachtige linoleum vloer waarop bij de ingangen
het logo van de school is aangebracht. In het midden van de gang is eveneens een wynroas
aangebracht op de vloer.

In de school/kalender-gids heeft u al een impressie kunnen zien. Hieronder nogmaals een aantal foto’s van
de veranderingen.

Nieuwe gezichten
Met ingang van dit schooljaar hebben we een paar nieuwe gezichten op school:
Juf Geke de Haan (groep 1 en 2), Thomina Weijer (ib-er) en Lilian Jansma (LIO-stagiair groep 7).
In de volgende nieuwsbrief stellen ze zich even aan u voor.

Vakantierooster 2020-2021
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

10 oktober 2020 t/m 19 oktober 2020 (maandag 19 oktober is de verenigingsdag)
19 december 2020 t/m 3 januari 2021
20 februari 2021 t/m 28 februari 2021
2 april 2021 t/m 5 april 2021
27 april 2021
1 mei 2021 t/m 16 mei 2021
13 mei 2021 t/m 16 mei 2021 (valt in meivakantie)
22 mei 2021 t/m 24 mei 2021
10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021

