Informatie komend schooljaar
IJlst, 26 juni 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s) van De Kogge,
We kijken terug op een bijzonder en gek schooljaar met weer een periode van lockdown en
thuisonderwijs. Gelukkig is het perspectief voor na de zomervakantie positief en we kijken
nu al uit naar komend schooljaar, waarin weer alles mag.
We zijn inmiddels gewend aan het online werken en hebben in overleg met de MR de
groepsindeling en het teamplaatje voor komend schooljaar besproken. We kregen vlot
instemming vanuit de MR en we delen het plaatje nu graag met jullie als ouders!
Het plaatje voor schooljaar 2021/2022 ziet er als volgt uit:
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14 leerlingen
3
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* Mogelijk starten beide kleutergroepen met 15 leerlingen i.v.m. nog verwachte
inschrijvingen. Daarnaast stromen er gaandeweg het schooljaar ook nog nieuwe kleuters in
wanneer ze 4 jaar worden. De leerlinglijsten van de groepen volgen daarom op een later
moment.
Verder maken we het teamplaatje compleet met extra ondersteuning en inzet van expertise:
Patricia Koehoorn werkt sinds afgelopen schooljaar bij ons op school als
onderwijsassistent en start komend schooljaar met de opleiding als
leerkrachtondersteuner. Zij werkt 3 dagen bij ons op school. En ondersteunt
de leerkracht in de groep en werkt met kleine groepen leerlingen aan taal,
rekenen of lezen.
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Johannes Hospes neemt komend schooljaar zijn ouderschapsverlof op en
staat niet meer in de bovenbouw helaas. Gelukkig zet hij zijn talent en
expertise in als jongenscoach binnen ons onderwijsteam en geeft hij ‘Kanjer’
workshops in de groepen.

In de onderbouw werken Ans Kooistra,
Geertje Feenstra en Nynke Jorna nauw
samen en geven ze de thema’s met de
kinderen vorm. Spelend en bewegend
leren in betekenisvolle en uitdagende
hoeken staat hierbij centraal!
Komend schooljaar gaan we ook verder
met het realiseren van een groen
schoolplein!

Tammo Kuijl is onze vakdocent bewegingsonderwijs en geeft de groepen
van 3 t/m 8 les in de Utherne en de kleuters in het speellokaal.

Geartsje Flisijn en Marije Bootsma zijn de Dalton
coördinatoren op onze school en voor komend schooljaar
is onze ambitie om te werken aan de brede
talentontwikkeling van kinderen in combinatie met Hart,
Hoofd en Handen Workshops.
Samen staan zij komend schooljaar ook voor groep 3.
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Lucy Beugelsdijk en Sanne Hoekstra zijn komend schooljaar ook weer duo
collega’s en staan voor groep 4/5. Lucy is taalcoördinator en chef creatief
bij ons op school.
Sanne heeft haar opleiding als leescoördinator dit jaar afgerond en stelt
zich hieronder nog even kort voor:
Beste ouders,
Mijn naam is Sanne Hoekstra, ik ben 21 jaar en kom uit Leeuwarden. Ik ben dol
op tennissen, lezen en spelletjes doen. Afgelopen schooljaar ben ik na de
kerstvakantie les gaan geven op De Kogge in groep 5/6 i.v.m. het
zwangerschapsverlof van Geartsje. Met veel plezier geef ik hier les en ik heb
dan ook ontzettend veel zin om volgend jaar in groep 4/5 aan de slag te gaan.
Met vriendelijke groeten,
Sanne Hoekstra

Ilona van Hoogmoed heeft het afgelopen schooljaar haar opleiding als
rekenspecialist afgerond en begeleid het team met de invoering van de
nieuwe rekenmethode Pluspunt 4. Voor komend schooljaar staat zij weer in
groep 6/7.

Franciska Goodijk is onze ‘groep-8-expert’ en talentscout.
Zij vormt een nieuw duo met Marije Bootsma. Afgelopen
schooljaar heeft Marije de opleiding voor
Kanjercoördinator afgerond en duikt ze in de wereld van
groep 7/8.
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Conny Jansen is op dinsdag, donderdagochtend en
vrijdag op school aanwezig als locatiecoördinator en
Intern Begeleider (IB-er). Daarnaast coacht zij de
startende leerkrachten en zij-instromers van
Gearhing om het mooie vak van leraar goed onder
de knie te krijgen.
Greetje Veenstra is op donderdag op school
aanwezig als directeur van Onderwijsteam 6.
Daarnaast is zij ook werkzaam op Daltonschool
’t Hazzeleger in Balk en De Blinker in Bolsward.
Ter ondersteuning op De Kogge zijn verder nog werkzaam: Peter Schaper facilitair medewerker;
Attje Jansen administratieve kracht; manager bedrijfsvoering Ria Jongstra.

Combinatiegroepen
De keuze voor een aantal combinatiegroepen was dit jaar nodig om het aantal kinderen
goed te kunnen verdelen. Er zijn gelukkig geen nieuwe splitsingen nodig, omdat we de
huidige combinatiegroepen kunnen doorschuiven.
Het aanbod in de gesplitste leerjaren stemmen we op elkaar af. Het niveau van bijvoorbeeld
groep 7 is in groep 6/7 en groep 7/8 gelijk. De leerkrachten kijken goed naar de ontwikkeling
van het individuele kind en sluiten daarbij aan.

Schooltijden ongewijzigd
De schooltijden zien er als volgt uit voor komend jaar:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

GROEP 1 t/m 4
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-12.00 uur

GROEP 5 t/m 8
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur
08.30-14.00 uur

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen/opmerkingen hebben, dan horen wij
deze graag zo spoedig mogelijk.

Hartelijke groeten,
mede namens het team van De Kogge,

Conny Jansen & Greetje Veenstra

