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Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste drie weken als directeur onderwijsteam zijn alweer een feit. En ik kan rustig zeggen dat ik onder de
indruk ben van alle drie de scholen. De scholen zien er kindvriendelijk, fris, en kleurrijk uit. De sfeer in de scholen is
open en gezellig. Daarnaast ervaar je rust als je door de scholen loopt. Meerdere leerlingen komen nieuwsgierig
aan mij vragen wie ik ben en wat ik kom doen. Op ‘t Hazzeleger vragen een paar enthousiaste jongens of ik bij hen
in de klas kom omdat het er zo leuk is, op De Kogge krijg ik de eerste dag al een prachtige regenboog tekening van
een leerling en in Bolsward ben ik omgetoverd tot burgemeester i.p.v. directeur. Kortom het is volop genieten om
in de scholen aanwezig zijn. In deze weken heb ik mogen kennismaken met de teams en de leerlingen. Als
ouder/verzorger is het misschien niet altijd zichtbaar wat er gevraagd wordt van teams en leerlingen om ervoor te
zorgen dat de kinderen naar school te kunnen laten gaan in deze bijzonder tijden. Maar ook wordt er veel van de
ouders/verzorgers gevraagd als een leerling bijvoorbeeld positief getest is. Wat
ontzettend fijn om te merken dat iedereen zo meedenkend, meewerkend en flexibel
is. Complimenten!
Uiteraard kijk ik ernaar uit om ook de ouders/verzorgers te mogen ontmoeten. Het
goede nieuws is dat na de aangekondigde versoepelingen (afgelopen dinsdag) dit een
stuk eenvoudiger worden gaat worden. Hieronder staan de versoepelingen voor het
onderwijs op een rijtje.
Voor nu eerst een goede voorjaarsvakantie gewenst en tot binnenkort.
Vriendelijke groet,
Petra

De versoepelingen op een rij

Na de voorjaarsvakantie:
•
•
•

•
•
•

Ben je besmet met het coronavirus? Ga je vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, mits je
24 uur geen klachten meer hebt.
Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen.
Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school, ook zijn open dagen weer
mogelijk. Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals
regelmatig handen wassen en voldoende ventileren gelden wel.
Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.
Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer
per week een zelftest te doen blijft.
De in- en uitgaanstijden zijn weer voor alle groepen gelijk.
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Door deze versoepelingen veranderen er een aantal dingen:

OUDERS IN DE SCHOOL
De afgelopen (bijna 2) jaren zijn jullie als ouders maar zeer weinig tot
niet in de school geweest.
We zijn blij ,nu de coronamaatregelen versoepeld worden, dat ouders
weer welkom zijn in de school!
Een open dag, oudergesprekken, koffieochtenden, voorstellingen etc.:
het mag weer!
Wel hebben we met ons team gekeken naar de positieve effecten van
de eerdere aanpassingen en wat we graag behouden.
Wat betreft het brengen en halen van (met name de jongere) leerlingen houden we een aantal
aanpassingen in stand. Dit doen we omdat we merken dat dit vooral veel positieve effecten heeft op de
kleutergroepen: het afscheid nemen bij het hek en met de juf naar binnen is veel rustiger en kost de
kinderen veel minder moeite. Ook zien we dat het de effectieve leertijd verhoogd: de lessen starten echt
om 8.30 uur!
Hieronder een aantal punten die voor jullie als ouders van belang zijn:
•

De kinderen van de groepen 1/2A en 1/ 2B verzamelen op maandag, woensdag en vrijdag bij hun
juf op het plein. Om 8.25 loopt de leerkracht met de groep naar binnen. Op de dinsdag en
donderdag kunt u als ouder zelf uw kind in de groep brengen.

•

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben laten zien dat zij het ‘ in- en uitgaan’ prima zelf kunnen!
Zelfstandigheid die zo goed past bij ons Daltononderwijs! We begrijpen natuurlijk ook dat u als
ouder nieuwsgierig bent naar de klas van uw kind en daarom zijn jullie de week voorafgaand aan
een vakantie welkom in de klas. De leerkracht laat via Parro weten op welke dagen dit mogelijk is
in die week.

Na schooltijd kunnen ouders altijd even de klas inlopen en zelf met de leerkracht overleggen welk moment
het beste schikt.
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TIP:
Een muziekinstrument is een vriend voor het leven! Al op jonge leeftijd
kan de bijzondere band ontstaan. De Instrumenten Doe-Dag van
Kunstencentrum Atrium is een mooie start voor deze nieuwe
hobby. Op zaterdag 5 maart zijn kinderen uit groep 5 t/m 8 van de
basisschool van harte welkom op de leslocatie in Sneek om via gratis
proeflessen kennis te maken met twee instrumenten naar keuze.
Er staan meer dan 20 instrumenten klaar. Van een gitaar en piano tot
harp, drumstel, dwarsfluit, trompet en saxofoon. Ook zang staat
ertussen, want de stem is ook een instrument. Er zijn op de DoeDag docenten aanwezig die alles laten zien en horen over het
instrument en kinderen mogen het instrument natuurlijk zelf even
uitproberen. Op de Doe-Dag ontdek je hoe het is om een instrument te bespelen.
Besluit je om op les te gaan, dan kun je bij ons muziekles krijgen op veel plekken in Súdwest-Fryslân. Informatie
over alle leslocaties is verkrijgbaar op de Doe-Dag.
Deelname aan de Instrumenten Doe-Dag is gratis.
Je moet je wel even aanmelden via onze website: www.kunstencentrumatrium.nl/doedag

TIP:
Het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal in Lemmer gaat in de voorjaarsvakantie op 22, 23 en 24
februari weer onder stoom.
Een unieke kans om de ruim 100 jaar oude kathedraal van stoom in werking te zien. Leuk om samen met
de kinderen heen te gaan!

Tickets zijn alleen online verkrijgbaar en te bestellen via https://bit.ly/3owB31b

NIEUWSBRIEF
18 februari 2022

Activiteiten agenda voor februari, maart en april:
DATUM
Week van 28 februari
Donderdag 3 maart
Maandag 7 – 11 maart
Vrijdag 11 maart
Woensdag 16 maart
Woensdag 16 maart
Week van 21-25 maart
Woensdag 23 maart
Maandag 28 maart
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Woensdag 20 april
Donderdag 21 april
Vrijdag 22 april

ACTIVITEIT
Rapportfolio-gesprekken
Start kinderyoga lessen (7 keer) voor de groepen 1/2 , 3 en 4/5
Verkeersweek
Streetwise
Open dag De Kogge ( + Nationale Daltondag)
Schoonmaakavond
Week van de Lentekriebels
KOFFIEOCHTEND (8.30-9.30) meer info volgt.
Verkeersexamen groep 7 en 8
Goede Vrijdag: leerlingen vrij
Paasmaandag: leerlingen vrij.
Groep 8 : IEP Eindtoets
Groep 8 : IEP Eindtoets
Koningsspelen (meer info volgt)

De aan het begin van het jaar (onder voorbehoud) geplande maandsluitingen konden tot nu toe niet doorgaan.
We bespreken nog met het team welke maandsluitingen mogelijk nog wel ingepland kunnen worden. U wordt hier
natuurlijk tijdig over geïnformeerd zodat u de mogelijkheid heeft om daarbij te kunnen zijn.

Iedereen een fijne Voorjaarsvakantie gewenst……het begint in ieder geval stormachtig!

Namens het team van De Kogge,
Vriendelijke groet,

Petra de Leeuw
en
Conny Jansen

