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Belangrijke data:
30 september t/m 9 oktober: Kinderboekenweek (thema: En toen..?)
12 t/m 18 oktober: herfstvakantie

19 oktober:

let op verenigingsdag (aansluitend aan herfstvakantie) wordt een
gewone lesdag ivm het annuleren van de verenigingsdag. U heeft
hierover eerder deze dag een brief per mail ontvangen van Gert van Tol.

*****
Corona maatregelen
Tot (in ieder geval) 20 oktober gelden er aangescherpte maatregelen in Nederland
wegens Covid-19. Ook voor ons heeft dit gevolgen.
Zo is de gezamenlijke studiedag voor alle leerkrachten in onze vereniging (de jaarlijkse
verenigingsdag) op 19 oktober geannuleerd. Deze maandag wordt een gewone lesdag
(kinderen zijn dus niet vrij van school).
Ook mogen externen in mindere mate in school zijn en worden contacten tussen
leerkrachten van verschillende scholen zoveel mogelijk beperkt. Dit houdt in dat
gezamenlijke studiebijeenkomsten die volgende week zijn gepland ook niet door gaan.
De geplande 10 min gesprekken volgende week mogen wel doorgang vinden mits we ons
houden aan de bekende maatregelen: handen desinfecteren bij binnenkomst school en
1,5 meter afstand houden van volwassenen onderling.
Voor de 10-min gesprekken volgende week geldt het volgende:
Om ons zo goed mogelijk te houden aan de verscherpte maatregelen vragen we u de
vooringang van school te gebruiken bij binnenkomst. Hier staat een desinfectiezuil voor u
klaar. Na desinfectie van handen kunt u doorlopen naar het lokaal van uw kind waar u
een gepland gesprek heeft (hier staan stoelen/krukken klaar voor als u even moet
wachten). Na afloop van het gesprek vragen we u de school via de achteringang te
verlaten om zo een (éénrichting) looproute te maken.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

***

Bijbelrooster Kind op maandag
Week 41 (05/10 - 09/10) – Dat kun je niet maken
Exodus 24: 12-18, 31: 18, 32: 1-6 en 32: 15-20
Mozes gaat de berg op, waar hij praat met de Eeuwige. Intussen maken de Israëlieten een gouden
kalf dat ze aanbidden als een god. Maar God kun je niet zelf maken. Als Mozes terugkomt, gooit
hij de stenen tafelen kapot: zó kwaad is hij. Ligt het verbond nu letterlijk en figuurlijk in scherven?
En is het nog weer goed te maken?
Week 42 of 43 (19/10 - 23/10) – Niet zonder jou
Exodus 33 en 34: 1-10 en Numeri 10: 11-36
God heeft zijn volk bevrijd uit Egypte. Ze gaan door de woestijn op weg naar het beloofde land.
Maar onderweg blijkt het voor het volk moeilijk om trouw te blijven aan de God waar Mozes over
vertelt. Het komt zover dat God zegt: ‘Ik ga niet meer met jullie mee.’ Mozes en het hele volk
bidden God om toch mee te gaan, en uiteindelijk doet hij dat. Zo gaan ze verder op die lange weg
door de woestijn.
Week 44 (26/10 - 30/10) – Wat geloof jij?
Numeri 13: 1-33 en 14: 1-9
Twaalf verkenners worden eropuit gestuurd om in het beloofde land te gaan kijken. Ze komen
terug met verhalen over een prachtig land, maar ook over de grote en sterke mensen die daar al
wonen. De meeste verkenners zeggen dat het onmogelijk zal zijn om in dat land te gaan wonen,
maar Kaleb en Jozua geloven dat de Eeuwige daarvoor zal zorgen. Wie moeten de Israëlieten
geloven?
***

Even voorstellen …
Dag! Mijn naam is Thomina Weijer. Vanaf dit schooljaar ben ik werkzaam als IB’er op de Wynroas
en heb ik veel zin om samen met het team het onderwijs en zorg voor leerlingen verder te
ontwikkelen. Daarnaast ben ik nog werkzaam als onderwijs- en kwaliteitszorgmedewerker voor
PCBO Ferwerderadiel, IB’er op de Wel in Broeksterwoude en de Ikker in Blije. Ik heb hiervoor
diverse functies in het onderwijs gehad zoals leerkracht, BIB’er en directeur.
Ik woon in Stiens en heb twee dochters van 25 en 20 jaar. Naast mijn werk binnen het onderwijs
vind ik het vooral leuk om te sporten en te lezen.
‘Out of the box’ denken is voor mij een manier om doelen te halen. Zowel privé als in mijn
werk. Voor veel kinderen is dit een normale manier van denken. Om kinderen te begrijpen en
goed te kunnen volgen, vind ik het belangrijk om ‘naast’ het kind te staan. Dan zie je namelijk vaak
veel meer en kunnen we meer bereiken. Ook voor uw kind(eren) ga ik graag samen met u en het
team van de Wynroas die uitdaging aan!
“Als we doen wat we altijd hebben gedaan, krijgen we wat we altijd hebben gekregen.”

***

Even voorstellen …
Heyhallo!
Ik ben Geke de Haan, 21 jaar en ik woon samen met mijn vriend in Buitenpost. Dit jaar ben ik juf
op de Wynroas en de rest van de dagen ben ik caissière bij de Kluswijs in Surhuisterveen. Ik heb
de opleiding onderwijsassistent afgerond in 2018 en ben toen meteen aangenomen op een school
in Surhuisterveen. Daar heb ik ook 1 jaar gewerkt als leerkrachtondersteuner in groep 1, 2 en 3. Ik
draaide daar de kleutergroepen zelfstandig en groep 3 samen met een leerkracht. Ik heb in mijn
stages en werk veel ervaring opgedaan met vooral kleuters. Kleuters vind ik ook een super leuke
leeftijd en was dus erg blij dat De Wynroas hier een ondersteuner voor zocht!
Ik heb de afgelopen weken de kinderen goed leren kennen en mijn draai gevonden binnen de
school!
Groetjes juf Geke.

***

Uitkomst audit
Dinsdag 15 september is de heer Herman Bijsterbosch bij ons op school geweest. Hij heeft 5
klassen bezocht waar hij (gedeeltes van) lessen heeft geobserveerd.
Verder heeft hij gesprekken gevoerd met de directeur, IB-ers en het team. 's Middags heeft hij
zijn bevindingen teruggekoppeld naar het team.
Deze indrukken zijn vertaald in een rapport.
Op de meeste indicatoren scoren we een voldoende of een goed.
Twee onderdelen van de indicator “didactisch handelen” moeten beter volgens de auditor. Deze
onderdelen herkennen wij als school en zijn ook de punten die wij als streefbeelden hebben
gesteld in ons schoolplan voor de komende vier jaar. Door onder andere de concrete
aanbevelingen in het rapport op te pakken gaan we hier stevig mee aan de slag dit schooljaar.

***

0pgave leerlingen die dit schooljaar nog 4 jaar worden
Normaal gesproken hadden we in maart van dit jaar een open dag willen organiseren
voor toekomstige leerlingen. Helaas gooide de schoolsluiting roet in het eten.
Nu snappen we dat u er waarschijnlijk niet meer aan heeft gedacht, daarom een
vriendelijk verzoek:
Wordt uw zoon/dochter dit schooljaar 4 jaar? Wilt u dan uw kind opgeven bij school?
Dit kan via een voorlopig aanmeldformulier (verkrijgbaar op school bij directie of
leerkracht), maar kan tegenwoordig ook eenvoudig via onze website (onder het tabblad
“contact” vindt u het voorlopig aanmeldformulier).
Zo kunnen we de intake gesprekken plannen en weten we op hoeveel kinderen we
mogen rekenen gedurende dit schooljaar.

