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We hebben een nieuwe visie ontwikkeld, met een
passend nieuw logo.
Nu ik vertrek worden de laatste zaken van de visie
geïmplementeerd, nl. de invoering van het portfolio en de
invoering van de nieuwe geïntegreerde wereldoriëntatie
methode, te weten Blink.
Vorig jaar hebben wij met de eindtoets ver boven het
landelijk gemiddelde gescoord en dit jaar staan we er
weer heel goed voor.
Daarbij hebben we financieel enige reserve opgebouwd.
Ik kan met een gerust hart de school overdragen aan
meester Peter.
Ik ga een nieuwe uitdaging aan. Ik bevind mij nu in een
hele aparte situatie. Ik ben nl. in Tijnje aangesteld door
een Christelijk Bestuur en een Openbaar Bestuur.
Augustus 2018 moet de fusie tussen de Christelijke school
en Openbare school doorgevoerd zijn. Voor mij een
uitdaging, want wanneer krijg je de kans om een hele
nieuwe school vorm te geven. Tevens krijgt Tijnje een
nieuw schoolgebouw.
Wat ga ik missen:
De kinderen, onze schoolpopulatie is zeer divers.
Prachtig!
Het team, Ingrid, Irma, Babs, Wilma, Hedzer, Dieuwke,
Pietje, Lidy en Jan, is zo vertrouwd.
De ouders, fijne en warme contacten.
Ik wil iedereen bedanken voor het gestelde vertrouwen in
mij. Het gaat een ieder goed.

Voorstellen nieuwe directeur
Op maandag 27 november heeft meester Peter
kennis gemaakt met alle kinderen van onze school.
Hij heeft zich voorgesteld als meester Peter, hij is
60 jaar, getrouwd en heeft 2 kinderen. Meester
Peter is zelfs al drie keer opa.
Meester Peter is groot voetbalfan. Hij was zelfs in
zijn jonge jaren keeper (prof) bij FC Groningen. Hij
heeft gespeeld met
Ronald Koeman.
Voor de voetbalfans
onder ons is meester
Peter bij voorbaat al een
goeie meester.
Ik wens meester Peter
heel veel werkplezier toe
op onze mooie school.
Afscheid
Ik ben 4 ½ jaar geleden samen met juf Dieuwke
gekomen. Er is in die 4 ½ jaar veel gebeurd.
We hebben afscheid genomen van juf Marri, juf
Jeanette, juf Chantal en meester Meint.
Nieuw zijn gekomen: juf Babs en juf Ingrid.
De Peuterspeelzaal is bij ons ingetrokken.

Nieuw gezicht vanaf 6 december
Juf Babs heeft dit jaar een vaste aanstelling gekregen voor
drie dagen per week. In eerste instantie zou ik de
woensdag- en de vrijdagochtend voor de kleuters staan.
Maar ik kreeg de interim baan in Tijnje. Babs was bereid
om tot december volledig voor de kleuters te gaan staan.
Vanaf december (de eerste keer is 6 december) zal juf
Hildewies iedere woensdag voor de kleuters staan tot de
zomervakantie. Juf Hildewies heeft al een keer ingevallen.
De vervanging voor de vrijdag blijft juf Babs doen.

Tostidagen

Oud papier
Vrijdag 15 december 2017 wordt het oud papier weer
opgehaald. We willen aan de ouders van onderstaande
leerlingen vragen of zij ons willen helpen. (het nieuwe
rooster kunt u op de website terugvinden)
Justin Veldhuizen
Diar Ifzaren
Janou en Keano Spruijt
Bilal en Sarah El-Khalaf
Delco Bakker

Tijdens de leerlingenraad van 19 juni 2017 is
besloten dat elke groep 1 x per maand een tostidag heeft.
Er zijn 3 tostiapparaten. In 1 apparaat worden
alleen boterhammen met kaas in geroosterd. De
leerlingen nemen zelf de boterhammen van huis
mee. Er worden alleen boterhammen geroosterd
met kaas, vleeswaren of allebei.

Februari
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April
Mei
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Juli

Ha-My Nguyen
Jessica Brandsma
Simone Huitema
Zain Dridi
Demi Keuning
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Let wel: de kleuters hebben morgen al
een tosti-dag!!

Vanaf woensdag 15 november
2017 t/m vrijdag 20 april 2018
krijgen de kinderen op de woens-,
donder- en vrijdagen fruit op
school. U hoeft uw kind dan geen
tussendoortje mee te geven. Wel
drinken.

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.
Agenda oktober, november en december 2017
27-11 Training Wetenschap en Techniek
28-11 19.00 uur Groepsoptreden groep 6
28 – 11 Laatste werkdag Juf Geartsje op de
Dorpsschool
30 -11 Doedag groep 8 op het Terra College
1-12
Sinterklaasviering op school
8-12
Luizencontrole
11-12 Oudervereniging vergadering
13-12 14.15 uur Teamvergadering
15-12 Oud papier
18-12 Informatieavond Voortgezet Onderwijs (alleen
voor ouders van groep 8 leerlingen)
21-12 17.00 uur Kerstdiner
22-12 Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrijdag

25-12 t/m 5-1 2018 Kerstvakantie
Drempelonderzoek
Groep 8 heeft meegedaan aan het Drempelonderzoek.
Voor ons is dit een indicatie hoe onze leerlingen op de
eindtoets zullen gaan scoren.

De vooruitzichten zijn erg goed. Dit kunt u zien in
de kolom advies.

Vorig jaar hadden we ook een prima eindscore.
De score van 2016/2017 was als volgt:
We hadden een standaardscore van 202,4.
De bovengrens is 205,4 en de ondergrens is 189,4
(met het in achtneming van het aantal gewogen
leerlingen)
We hebben ruimschoots aan de inspectienorm
voldaan, die uitgaat van het landelijk gemiddelde.

Als vertrekkend directeur geeft me dit wel een
goed gevoel. Op de Dorpsschool zit een sterk team.
Daar kunt u trots op zijn.
Dit was mijn laatste nieuwbrief

Met vriendelijke groet,

Geartsje Paulusma

