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Start schooljaar 2021-2022
Aan het begin van dit schooljaar spreken we de hoop uit dat we een rustig schooljaar
tegemoet gaan als het gaat om corona. De afgelopen 2 schooljaren hebben wij op
school en u thuis de nodige puzzels gehad. Nu lijkt het anders, de omstandigheden zijn
verbeterd en kijken we weer vooruit naar een nieuw schooljaar. Natuurlijk hopen we
op een bevlogen schooljaar voor iedereen! In deze editie van het Sprankelnijs leest u
welke activiteiten er in de komende weken op het programma staan. Ook leest u
belangrijke informatie over gymnastiek en de omgang met de coronamaatregelen.
Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over de overstap naar Social Schools. Wij
vragen u om de app zo spoedig mogelijk te installeren. In de komende week zullen wij
u via Social Schools gaan informeren over de komende oudergesprekken en kunt u
zich ook via dit portaal inschrijven.
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Zendingsgeld
Op school mogen de kinderen
geld inzamelen voor het goede
doel. Vaak heeft de
groepsleerkracht een vaste dag
afgesproken met de kinderen
voor het meenemen van de
zending. Vorig schooljaar
hebben de kinderen gekozen om
geld in te zamelen voor WWF
Red de Tijger!
In de maanden april/mei en juni
is er € 200,83 gespaard.
ANWB-verkeersplein
Vorig schooljaar hebben we
meegedaan aan de winactie voor
een verkeersplein. Helaas zijn
wij niet gekozen als winnende
school van Fryslân! In ieder
geval bedankt voor uw
meedenken/stemmen!

Wij wensen u, de kinderen en iedereen die betrokken is bij de school een goed, mooi en
gezond schooljaar toe!
Met vriendelijke groet, Jehannes Bokma
Omgang met de coronamaatregelen
Hieronder vindt u een weergave van de belangrijkste afspraken in de school in de
omgang met de maatregelen tegen corona. Wij volgen daarin de protocollen die
landelijk zijn opgesteld en gebaseerd zijn op richtlijnen en adviezen van het RIVM.
Het volledige protocol vindt u op de website van school in de volgende link: protocol.
* Ouders/verzorgers mogen in de school komen met het in acht nemen van de 1,5 m.
* De bestaande hygiënemaatregelen blijven van kracht. Wij vragen de kinderen om
vaak hun handen te wassen en wijzen op een goede omgang met hoesten en niezen.
* Het onderwijs voor alle groepen start om 8.30 uur (2e bel).
> Dit betekent dat de leerlingen van de groepen 1 en 2 van 8.20 tot 8.30 uur inlopen.
> De kinderen van de groepen 3 t/m 8 staan om 8.25 uur op de verzamelplaats (we
gaan niet meer door de nooddeuren) op het plein en gaan bij de 1 e bel met de
leerkracht naar binnen.
* Het onderwijs voor alle groepen eindigt om 14.00 uur.
* Kinderen met verkoudheidsklachten:
> Mogen naar school met:
- verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
- als ze af en toe hoesten;
- met astma of hooikoorts zonder koorts of benauwdheid.
> Moeten thuisblijven als:
- het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer
dan incidenteel) hoest.
- als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.
- het kind een contact is van een patiënt of huisgenoot van iemand met een bevestigde
COVID-19 infectie.
- het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen bij COVID-19,
ook koorts heeft en/of benauwd is.
Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt, zoals veel hoesten,
koorts of benauwdheid, dan gaat de leerling naar huis. Als een leerling ziek wordt,
wordt het direct door een ouder/verzorger opgehaald.
Specifiek voor de groepen 1 en 2:
Start school
> Groepen 1A (voorzijde) en 1B (achterzijde) gaan ’s ochtends naar binnen via de
nooddeuren van de lokalen.
> Groepen 2A en 2B komen ’s ochtends de kinderen binnen door de kleuteringang
(plein). De kinderen komen zelfstandig binnen, ouders brengen de kinderen tot de deur.
De kinderen worden in de gang opgevangen door de leerkrachten.
Uit school
> Groepen 1A en 1B komen naar buiten via de kleuteringang (plein). Ouders verzamelen
zich bij het hek en de stoep (onderbouwplein).
> Groepen 2A en 2B komen naar buiten via de nooddeuren. Ouders van groep 2A
verzamelen rond de schommels en ouders van groep 2B rond de zandbak.

Overstap naar een nieuw ouderportaal: Social Schools
Bestuurlijk binnen PCBO Leeuwarden e.o. hebben we de keuze gemaakt om over te
stappen op een nieuw ouderportaal. Bij de keuze van een nieuw ouderportaal is
gekeken naar een gebruiksvriendelijk, breed (ook in combinatie met de website) en
ondersteunend systeem. Daarbij is gekozen voor Social Schools.
Via een eerder verstuurde mail vanuit Social Schools kunt u via een koppelcode een account aanmaken. Wilt u dit voor vrijdag
27 augustus uitvoeren? Vanaf maandag 30 augustus zal belangrijke informatie via Social Schools worden gemeld en zo ook
de inschrijving voor de oudergesprekken.
Activiteiten aan de start van het schooljaar
- Gouden weken: De komende weken staan in het teken van groepsvorming, afspraken maken
en samenwerken. In het onderwijs noemen wij dat de gouden weken. We zullen extra
activiteiten in de groep organiseren die de groepsvorming bevorderen. In de school herkent u
dit omdat de school van binnen in een gouden tintje is gegoten. Overal hangen gouden vlaggetjes en ballonnen. Komende
maandag zullen we met de kinderen het schooljaar starten door in de klas te proosten op het nieuwe schooljaar!
- Oudergesprekken: In de week van 6-10 september staan de startgesprekken gepland met u als ouder/verzorger. Via Social
Schools kunt u zich inschrijven op de beschikbare tijden van de leerkracht. De oudergesprekken zullen weer fysiek op school
worden georganiseerd. Het is goed en fijn om u weer te mogen ontvangen en in gesprek te zijn over de ontwikkeling en het
welzijn van uw kind. Ook kunnen we in de startgesprekken afspraken maken over de mate en vorm van contact in het
komende schooljaar. Wij verwachten dat alle ouders/verzorgers van kinderen zich inschrijven voor de startgesprekken.
- Kamp/schoolreisje: Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen van kamp (groep 8) en een extra schoolreisje (groep 1-7) in
de komende periode (zie agenda). Via Social Schools houden we u op de hoogte. Het schoolreisje zullen we bekostigen vanuit
een gereserveerd bedrag vanuit de ouderbijdrage. We hopen in mei 2022 weer een (regulier) schoolreisje te organiseren voor
de groepen 1 tot en met 8.
Gymnastiek
Wij vragen de kinderen om volgende week een gymtas mee te nemen met gymkleding (groepen 1 tot en met 8).
Verplicht zijn:
* een sportbroekje
* een sportshirt
* goede sportschoenen (voor binnen en geen zwarte zool)
Hieronder vindt u de gymtijden voor de groepen 3 tot en met 8. Stefan van der Leij (bewegingsdocent via BV Sport) is
betrokken in de organisatie en het geven van de gymlessen en projecten op school.
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NPO-subsidie (Nationaal Programma Onderwijs-subsidie)
Door de regering is aangegeven dat ook het onderwijs (dus de kinderen) door de periodes met thuisonderwijs en
maatregelen in de school een leerachterstand hebben kunnen oplopen. Door het maken van een scan voor onze school en
vervolgens een keuzemenu kunnen wij goede keuzes maken voor onze school om de kinderen en school de komende
schooljaren net dat extra stukje te kunnen bieden op datgene wat we nodig achten.
Hieronder presenteren we opnieuw enkele doelen en de organisatie. In het Sprankelnijs van juli 2021 (op de website) leest de
eerder opgestelde doelen.
1. Muziekdocent: Wietske Zoethout zal komend schooljaar het muziekonderwijs voor haar rekening nemen op school. Zij zal
eens per twee weken op vrijdag de kinderen en leerkrachten inspireren met muzieklessen.
2. Inzet onderwijsassistenten: Marina Ghattas en Quinty Omand zijn aan de school verbonden als onderwijsassistenten. Met
hun ondersteuning hebben we nog meer ruimte en mogelijkheden om in de groepen het onderwijs goed in te richten.
3. Weerbaarheidstraining: Tijdens de gouden weken en op een aantal herhaalmomenten zijn er weerbaarheidstrainingen in de
groepen. Jorrit Leemans en Gijs Boumans zijn externe weerbaarheidstrainers die op vrijdag eens in de 2 weken in de groep
aanwezig zijn. Zij richten zich op groep en leerlingen in het kader van weerbaarheid en theateractiviteiten. We zetten in op
zelfvertrouwen en een positieve groepsvorming!

Jaarplanning 2021-2022
Hierbij ontvangt u nogmaals de belangrijke data in de jaarplanning voor het komende schooljaar.
Wilt u naast vakanties, de vrije dagen alvast noteren? U ontvangt dit schooljaar geen papieren
kalender meer. In Social Schools kunt u via de agenda de belangrijke data volgen en ze worden ook vermeld
in het Sprankelnijs.
Vrije dagen en vakanties leerlingen
Woensdag 13 oktober v.a. 12 uur
18 - 22 oktober
Maandag 1 november
27 december 2021 - 7 januari 2022
Donderdag 10 februari v.a. 12 uur
21 - 25 februari
Maandag 28 februari
15 april
18 april
25 april – 7 mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni
Vrijdag 24 juni en maandag 27 juni
Vrijdag 15 juli
18 juli - 26 augustus

Studiedagmiddag team
Herfstvakantie
Studiedag team
Kerstvakantie
Studiemiddag team
Voorjaarsvakantie
Studiedag team (PCBO themadag)
Goede Vrijdag
Paasmaandag
Meivakantie
Studiedag team
Hemelvaartsdag
Extra vrije dag
Tweede Pinksterdag
Studiedagen team (evalueren en vooruitblik)
Lang weekend voor ouders en kinderen
Extra vrije dag
Zomervakantie

Belangrijke aandachtspunten in de planning
Woensdag t/m vrijdag 22-24 september
Vrijdag 1 oktober
Dinsdag 24 mei
Donderdag 14 juli

Kamp groep 8 (onder voorbehoud)
Schoolreisje 1 (onder voorbehoud)
Schoolreisje 2 (onder voorbehoud)
Laatste schooldag

