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Ontwikkelingen
We hebben u enkele weken geleden het nieuwe
formatieplaatje toegestuurd. We kunnen dit jaar
nog met 5 groepen draaien. Dat betekent dat we
een keuze konden maken welke groep zelfstandig
zou zijn. De keuze viel op groep 8, in deze groep
zitten de meeste leerlingen met een
onderwijsbehoefte. Gevolg was dat er een groep
5/7 werd geformeerd. Niet de meest voor de hand
liggende combinatie.
Er zijn inmiddels ontwikkelingen geweest, waarbij
het formatieplaatje opnieuw bekeken is.
Dit heeft ons doen besluiten dat we volgend
schooljaar met een groep 7/8 combinatie gaan
werken.
Dit heeft ook weer gevolgen voor de rest van de
groepen. Hier is ook een herschikking.
Volgend jaar werken wij met een groep 1/ 2, een
groep 3, een groep 4/5, een groep 6 en een groep
7/8. Als bijlage treft u het formatieplaatje aan.
De MR heeft het nieuwe formatieplaatje
goedgekeurd.
Aanstellingen
In de aanstellingen van de teamleden is ook een en
ander gewijzigd.

Meester Hedzer heeft een fulltime betrekking gekregen.
Hij zal daarom volgend schooljaar volledig voor groep 7/8
staan.
Juf Babs heeft een aanstelling gekregen voor 3 hele
dagen. Zij zal op maandagen, dinsdagen en donderdagen
voor groep 1/ 2 staan.
Juf Ingrid heeft een vaste aanstelling gekregen voor 4
dagen. Tevens mag zij in het nieuwe schooljaar een
master studie gaan volgen. Deze studie duurt 2 jaar. Zij
krijgt hiervoor studie verlof. Hoe dit verlof eruit gaat zien
is nog niet bekend.
Juf Geartsje zal de eerste paar maanden van het nieuwe
schooljaar 2 dagen waarnemen op een andere school. Juf
Geartsje zal 3 dagen op de Dorpsschool zijn voor de
directietaken. Juf Babs is bereid gevonden om deze
periode fulltime voor de kleuters te staan.
Schoonmaakavond
Op maandag 17 juli is de schoonmaakavond.
Om het schooljaar fris te starten, vragen wij u ons te
helpen met schoonmaken.
Graag een emmer + schoonmaakdoek meenemen. Het
zou fijn zijn wanneer er wat extra stofzuigers
meegenomen worden.
We starten om 19.00 uur en
houden om 20.00 een
koffie/theebreak. Om 21.00 uur
ronden wij de avond af.
De Peuterspeelzaal houdt deze
avond ook de grote
schoonmaak.
Een schone leerplek is voor onze
kinderen van groot belang.
Ouderenquête
We hebben een respons gekregen van 18%. Dit is erg laag.
Conclusies en aanbevelingen kunnen daardoor niet
gemaakt worden. Wel fijn om te lezen dat de mensen
overwegend positief over school zijn.
In de enquête zaten ook enkele open vragen en hier
kwamen goede, opbouwende reacties op binnen. Graag
wil ik op enkele reactie ingaan.
Wat is de kracht van onze school?
 Openheid om binnen te stappen. Veiligheid, rust,
structuur, leuke leerkrachten.
 De school moet bij je passen.
 De samenwerking.
 Goede communicatie, betrokkenheid van de
leerkrachten, respect en waardering naar elkaar
toe, geen vooroordelen. En niet te vergeten,
goed onderwijs, op weg naar zelfstandigheid.
 Vernieuwend.
 Gemoedelijk, denkt aan het kind.





Ongedwongen sfeer/respect voor elkaar/
kleinschalig, waardoor er oog is voor ieder
kind/ prettig.
Onze dochter en zoon gaan met plezier
naar school.

Een opmerking was: Misschien is het leuk 1 x per
jaar kindgesprekken te voeren.
Reactie: Tijdens de invoering van de nieuwe visie
zijn ook de kindgesprekken ingevoerd. Sinds 2 jaar
voeren wij 2 x per jaar kindgesprekken, in
november en in maart. In het nieuwe schooljaar
zullen de kindgesprekken opgenomen worden in
het portfolio.
Een opmerking was: 2x in het jaar een gesprek op
school is te weinig.
Reactie: school geeft ouders 4 x de gelegenheid om
in gesprek te gaan. Voor de rapportbesprekingen
worden alle ouders uitgenodigd (2x per jaar).
Daarnaast wordt in november en in april iedereen
in de gelegenheid gesteld om een afspraak te
maken met de betreffende leerkracht. Via de
Nieuwsbrief wordt u hiervoor uitgenodigd. In de
jaarkalender kunt u de data terugvinden.
Maar u kunt ten alle tijden een gesprek aanvragen
bij de betreffende meester of juf.
In de enquête werkten wij met een 7-puntschaal.
Het cijfer 4 is het gemiddelde. Het laagste cijfer was
een 4,8 en de hoogste score was een 6,4. Van een
voldoende tot een goed.
De veiligheid op school wordt beoordeeld met,
laagste score een 5,4, hoogste score een 6.
De inspectie heeft ons destijds ook een goede
beoordeling gegeven. Dit is, ondanks de lage
respons, toch wel fijn om terug te zien.
Wat ons erg goed heeft gedaan zijn de
opmerkingen van ouders die van elders naar
Wolvega zijn verhuisd en daardoor ervaring
hebben met een andere basisschool:
 Een geweldige school!
 Sinds we zijn verhuisd zijn en de kids bij
jullie op school zitten zijn ze ontzettend
opgebloeid. Dorpsschool, bedankt
hiervoor!
Oud papier
Laatste keer dit schooljaar
Vrijdag 14 juli 2017 wordt het oud papier weer
opgehaald. We willen aan de ouders van

onderstaande leerlingen vragen of zij ons willen helpen.
Arina en Tristan v.d. Schaar
Lars en Tygo Nijholt
Noa Teeuwisse
Min Thwe
Mariam, Sara en Sedra Azouz
Amier Eskander
Thijs, Aniek en Niels de Jong
Dylan Karperien
Nezar en Jana Mardini
Abbymay en Madelief van Tricht
Niet alleen de bovenstaande ouders zijn welkom, elke
ouder is welkom. Hoe meer helpende handen, hoe
eerder de klus is geklaard.
Doet u mee, dan wordt u verwacht op de verzamelplaats:
parkeerterrein van F.C. Wolvega. Tijdstip: 18.30 uur.
Na afloop is er altijd een gezellige nazit op
school met een hapje en een drankje. Wij danken u bij
voorbaat voor de medewerking.
Laatste schoolweek
Hoe ziet het programma eruit?
 Dinsdagochtend 18 juli gaan de kinderen een
kijkje nemen in de nieuwe groep.
 Woensdag 19 juli staat vanaf 20.00 uur het
afscheid van groep 8 gepland. Hiervoor worden
alle ouders en leerlingen van groep 8 bij deze van
harte uitgenodigd.
 Donderdagochtend 20 juli gaat groep 8 samen
met meester Hedzer lasergamen. Groep 7 wordt
ondergebracht bij groep 3. Zij gaan juf Wilma
helpen met opruimen.
 Donderdagmiddag om 12.30 uur worden alle
groep 8 leerlingen door de school uitgezwaaid.
Groep 8 is daarna vrij. Groep 8 is ook vrijdag de
21ste vrij.
 Vrijdag 21 juli nemen alle leerlingen een spelletje
mee naar school. Zij mogen ook hun mobieltjes
of tablets meenemen om mee te spelen. Het
meenemen van het mobieltje of tablet is wel
voor eigen risico.
 Vrijdagmiddag 21 juli zijn alle leerlingen om
12.00 uur vrij.
Wist u dat
aan alle ouders de jaarkalender van 2017-2018 is
meegegeven?
u alle data voor volgend schooljaar dus nu al in uw
privé agenda kunt zetten?

-

op de website onze jaarkalender, onder het
kopje agenda, ook staat vermeld?
alle groepen een heel goed jaar hebben
gedraaid?
bijna alle groepsgemiddelden van de
citotoetsen omhoog zijn gegaan?

Een kleine blijk van waardering is altijd heel leuk
om te krijgen. Bedankt!

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar. We hebben als team een
zeer prettig jaar gedraaid. We hebben,
hopelijk , uw kinderen weer veel
geleerd. Wij hebben in ieder geval
weer veel van uw kinderen genoten.
Bedankt dat u uw kinderen het
afgelopen jaar weer aan ons hebt
toevertrouwd.
Op vrijdagmiddag 21 juli hebben wij
vanaf 12.00 uur vakantie. We zien
elkaar op maandag 4 september vanaf
8.30 uur.
We starten dan vanaf 8.30 uur met
een inloopochtend voor alle leerlingen
en alle ouders.
Wij wensen u en alle kinderen een
prettige vakantie toe.
Team OBS Dorpsschool

