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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Verbouwing
In de vakantie is er hard doorgewerkt en het resultaat is dan ook werkelijk prachtig!
Firma Nota heeft ervoor gezorgd dat de kapstokken er strak bijstaan en er haken zijn voor zowel de
jas als de tas. Daarnaast hebben ze voor een prachtig treinstel gezorgd in de bovenbouw en is er een
hele mooie kast in de hal van de onderbouw gecreëerd. We zijn er echt enorm blij mee!

Landenproject
De komende weken gaan we met de hele school werken aan ons landenproject. Tijdens dit project
zullen we in iedere groep een land centraal hebben staan. Welke landen dit zijn maken we maandag
aan de kinderen bekend. Dat zal tijdens de officiële opening van ons landenthema zijn in de gymzaal.
Op 18 maart a.s. zullen we een tentoonstelling houden van alles wat we gedurende dit project
hebben geleerd en gemaakt. Ouders en belangstellenden zijn dan tussen 12 uur en 12.30 uur welkom
op school om te kijken wat de kinderen allemaal hebben geleerd en gemaakt.
Publiekscollege 17 maart
In de bijlage vindt u een uitnodiging voor het Comprix Publiekscollege. 2 keer per jaar organiseert
Comprix samen met het Terra College een publiekscollege met een aansprekende gast. Ook deze
keer belooft het weer een interessante avond te worden. De toegang is gratis.

Extra formatie groep 1
De groep 1 groeit maar en groeit maar. We hebben in november dit aangekaart bij Comprix en we
hebben nu groen licht om de hele week een extra onderwijsassistent in de groep te plaatsen. Dit
biedt veel extra kansen om de groep te splitsen, zodat alle kinderen het aanbod kunnen krijgen wat
ze nodig hebben. Op dinsdag zal Mirjam Steg de groep komen ondersteunen. Op de overige dagen is
dit momenteel nog niet bekend. We laten dit zo snel mogelijk in gang zetten.
Mirjam zal in ieder geval dinsdag al starten.

Een onzichtbaar probleem zichtbaar maken
Een klas naar huis sturen, leerlingen verdelen over andere klassen, parttimers extra oproepen,
onbevoegde mensen voor de klas. Allemaal oplossingen om het leerkrachten tekort tijdelijk op te
lossen. Kijk eens op www.lerarentekortisnu.nl en zie hoe groot het probleem landelijk is.
Maar waarom merken wij er dan zo weinig van?
Tijdens de laatste MR vergadering werd maar weer eens duidelijk waarom. Jeanette nam ons mee in
haar onzichtbare strijd om te voorkomen dat er klassen naar huis moeten. In deze 5 minuten hebben
ik zoveel nieuwe namen gehoord van tijdelijke krachten dat ik niet eens meer mijn best gedaan heb
om ze te onthouden.
Maar het gaat verder. Duo-collega’s die terug komen op een vrije dag, onderwijsassistenten die voor
de klas gezet worden, zelfs parttimers van andere scholen worden gebeld om te vragen of ze op hun
vrije dag op de Riemsloot willen komen invallen. Alles wordt uit de kast gehaald om ervoor te zorgen
dat onze kinderen ‘gewoon’ naar school kunnen. Want eerlijk is eerlijk dit vinden wij toch heel
gewoon?
Na deze 5 minuten ben ik erachter gekomen dat dit niet meer zo gewoon is. Dat het grote “zo ver van
ons bed” landelijke probleem toch ook wel heel dicht bij “onzichtbaar” aanwezig is en dat wij als ouders
onze handen dicht mogen knijpen dat er niet vaker ergens tussen 7 en 8 gebeld worden met de
mededeling dat onze kinderen niet naar school kunnen omdat er geen leerkracht meer is.
Het leerkrachten tekort is echt niet zomaar opgelost en ook de werkdruk waardoor veel uitval ontstaat
zal niet zomaar verdwijnen. Dus dat telefoontje, beste ouders….., komt een keer tussen 7 en 8 en dat
ondanks alle inzet van het team het onzichtbare dan toch in een keer zichtbaar is geworden.
Namens de MR wil ik jullie vragen om dan in ieder geval begrip te tonen voor de situatie als u
’s ochtends gebeld wordt of als uw kind de zoveelste invaller heeft gehad. Het team kan het landelijke
probleem niet alleen het hoofd bieden dit zullen we met ons allen moeten doen.
Jarno Graafstra
Voorzitter MR

Leerlingenraad

Deze week hadden we weer een leerlingenraad, het was deze keer niet een hele lange
vergadering.
De wc bordjes werken nog niet helemaal, maar de regels worden in de klas nog eens
besproken, zodat de wc’s netjes en schoon blijven.
De tenues worden besteld, dat onderdeel hebben we nu afgerond.
Dat was de leerlingenraad.

Corona virus
In de bijlage vindt u het laatste nieuws van de GGD over het Corona virus.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
Vanaf aanstaande maandag werken we 3 weken lang aan het schoolbrede thema ‘landen’. Het land
waarover we in groep en groep 2 gaan werken, is Nederland. We willen graag een thematafel
inrichten met typisch Nederlandse dingen. Te denken valt aan: klompen, tulpen, stroopwafels,
molens, kaas, Nijntje, schaatsen, koeien, etc. Heeft u iets wat even op de thematafel mag staan? Wij
houden ons aanbevolen!
Groep 5:
Toets Engels op dinsdag 3 maart.
Groep 6:
Toets Natuniek op donderdag 5 maart.

NIEUWS VAN EXTERNEN


Een mooie uitnodiging voor het vieren van 75 jaar vrijheid in Appelscha op 9 april 2020 ( zie
bijlage)



Een uitnodiging voor een miniplaybackshow
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