Prinselijke Nieuwsflits
De nieuwsbrief van de Prins Johan Frisoschool
Koekange

Nieuwsbrief voor de maand februari 2019
Elke maand verschijnt er een nieuwsbrief digitaal. Hierin staat allerlei nieuws over de school. Dit nieuws is ook in
een papieren versie te krijgen. Bij de hoofdingang van school staat een staander met een aantal nieuwsbrieven.
Ouders kunnen dus hieruit een papieren versie meenemen. Onze website wordt in de maand februari vernieuwd.
Zodra we de exacte datum weten, geven we dit aan u door. Ook op deze website is de nieuwsbrief altijd weer
terug te vinden. Tussendoor sturen we korte e- mails over de wekelijkse soorten fruit, die de leerlingen
aangeboden krijgen, groepsgerichte e-mails en zaken, die door verenigingen aangeboden worden met een verzoek
om dit aan ouders door te geven.
Vervanging ziekte en zwangerschapsverlof
Het is al eerder genoemd en ook via de media is het bekend dat het lastig is om bij ziekte van een leerkracht
invallers te krijgen. Tot nu aan toe lukt het om via ons eigen personeel dit te regelen. Het betekent wel dat we
enkele leerkrachten, die bewust gekozen hebben voor deeltijdwerk, ook al voor het tweede jaar vragen om
extra te werken. Opbellen naar de invalpool levert meestal de reactie op: “Er zijn helaas geen invallers
beschikbaar”.
Wat gebeurt er als er geen invaller beschikbaar is?
• We vragen of een leerkracht van onze school, die op deze dag niet hoeft te werken of met individuele
leerlingen aan de slag is, om zo mogelijk de klas over te nemen.
• Als dit niet kan kijken we naar de mogelijkheden om de klassenverdeling anders te maken door groepen
samen te voegen. Bijvoorbeeld groep 3, 4 en 5 samen voegen. Automatisch wordt dan ook groep 6, 7 en 8
samengevoegd. Ander voorbeeld is tijdelijk formeren van de combinatiegroepengroep 1, 2, 3 en 4, 5, 6 en
7, 8. Groepen samenvoegen heeft niet onze voorkeur.
• Als dit niet kan overleggen we met de ouders of de leerlingen een dag thuis kunnen blijven. We mailen
dan zo snel mogelijk om 8.00 uur ’s morgens naar de ouders van de bewuste groep of ze de kinderen voor
die dag thuis of elders kunnen opvangen. Leerlingen, voor wie dit niet kan, worden in een groep hoger of
lager opgevangen.
Hebben we al problemen gehad? Ja, maar we hebben dit steeds intern kunnen oplossen.
Groep 3 – 6 en de leerkrachten
Juf Toniët heeft aangegeven in verband met haar lichamelijke belastbaarheid vanaf deze week alleen maar
halve dagen te kunnen werken. De werkzaamheden voor juf Toniët vinden doorgang op de ochtend.
In onderling overleg is er voor gekozen om voorlopig juf Eline voor de dinsdagmiddag in te zetten voor groep 3 /
4. Juf Agré gaat op donderdagmiddag en vrijdagmiddag lesgeven aan groep 5 / 6.
We weten dat juf Toniët vanaf 1 april haar zwangerschapsverlof opneemt en hopen dat ze het tot die periode
met werken voor halve dagen op een plezierige wijze vol kan houden.
Ook hebben we een vacature in ons netwerk verspreid voor een invalster voor zwangerschapsverlof voor de
periode van 1 april tot en met de zomervakantie voor 0,6. Dus als u nog iemand weet, die graag op onze school les
wil komen geven, geef het door! Op verzoek kan de advertentie doorgemaild worden.

Cito-toetsen, eerste rapport en de 10 minutengesprekken
De leerlingen maken in januari en februari de halfjaarlijkse CITO toetsen. We noemen dit de ‘Midden toetsen’.
We zijn er nu dus druk mee bezig. Daarnaast maken de leerlingen ook de reguliere toetsen van de methoden. We
noemen dat de “methode gebonden” toetsen.
De leerlingen van de groepen 1 en 2 maken ook wel toetsen, maar deze zijn meer bedoeld om te kijken waar ze in
hun reken- en taalontwikkeling als kleuter staan. Daarnaast werken de leerlingen van de groepen 1 en 2 met de
methode ‘Onderbouwd’, waarin een registratiemodel zit, waarin de leerkracht voortdurend registreert welke
nieuwe begrippen en vaardigheden de leerlingen weer geleerd hebben.
Toetsen zijn zinvol, als je de gegevens van de toetsen uitwerkt in een plan. Dus na afloop van de toetsen kijken
de IB ‘er en de groepsleerkrachten, waar ze verbeteringen in het leerproces kunnen aanbrengen. Dit noemen we
een groepsplan als het voor de hele groep kan en een handelingsplan, als het voor één kind geldt.
Op de rapporten en CITO-overzichten, die we - op de 10 minuten gesprekken - op 12 februari met de ouders
bespreken, kunnen jullie als ouders/ verzorgers de gegevens en ontwikkellijnen ook zien.
De leerlingen van de groepen 1 - 7 krijgen volgende week een uitnodiging voor deze 10 minutengesprekken mee
naar huis. Op deze uitnodiging vermelden we al van tevoren de tijd, omdat we ervan uitgaan dat alle ouders willen
komen. Dus mocht u echt niet kunnen, overleg dit dan ook even met de juf.
U kunt aangeven of u vroeg of later op de avond van 12 februari ingepland wilt worden. U kunt dit deze week
mailen naar directie@johanfrisoschool.nl of doorgeven aan de groepsleerkracht.
Groep 8 en de keuze voor het voortgezet onderwijs.
Richting het Voortgezet Onderwijs moeten we voor 1 maart doorgeven via ons administratiesysteem naar welke
vorm van Voortgezet Onderwijs de kinderen gaan. We gebruiken hiervoor vanaf groep 6 een plaatsingswijzer. De
basis hiervoor wordt gelegd door de CITO scores en daarnaast is het advies van de groep 8 leerkracht bindend.
Het is dus vanaf groep 6 ook voor het voortgezet onderwijs al van belang hoe je een Cito-toets maakt. Het
leerlingvolgsysteem van CITO is zo een belangrijk uitgangspunt voor het advies geworden. We noemen de
verzameling van CITO-gegevens voor het Voortgezet onderwijs de “Plaatsingswijzer”. Juf Christine en juf Hilde
nodigen alle ouders van groep 8 leerlingen uit om het Voortgezet Onderwijs advies van de basisschool toe te
lichten.
Voor de groep 8 leerlingen worden de gesprekken gehouden op donderdag 14 februari. Deze gesprekken
beginnen op de middag. Alle ouders krijgen hierover zo spoedig mogelijk bericht. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn om op de afgesproken dag of tijd aanwezig te zijn neem dan even contact op met Juf Christine. Er valt
altijd iets anders te regelen.
26 februari Ouderavond over continurooster en MR vergadering
Alle ouders van de leerlingen van de groepen 1 – 7 zijn vorige week via de mail uitgenodigd om informatie over
het 5- gelijke dagen model te ontvangen. In de brief wordt uitgelegd wat dit model inhoudt. Alle ouders van
groep 1 – 7 krijgen vervolgens tot 1 maart de mogelijkheid om te stemmen.
We werken nu met een traditioneel rooster met schooldagen tot 15.00 uur en een vrije woensdagmiddag.
Het 5-gelijke dagen model is een rooster, waarin dagelijks tot 14.00 uur gewerkt wordt en waarbij de leerlingen
van de groepen 1 tot en met 4 op woensdagmiddag vrij zijn.
Over deze twee roosters mogen de ouders zich via een stemming uitspreken. Bij een meerderheid van 70 % gaan
we over naar het 5 – gelijke dagen model. Mochten minder ouders zich uitspreken voor een verandering, dan
blijven we werken met het traditionele model tot 15.00 uur en een vrije woensdagmiddag voor de leerlingen.
De informatieavond start om 20.00 uur en is om 21.00 uur afgelopen. De MR vergadert vervolgens nog even door.
Info van de Ouderraad
Tijdens de ouderraadvergadering op 22 januari 2019 heeft de OR o.a. teruggekeken naar de Sinterklaas- en
Kerstviering en de gezamenlijke Kerstmaaltijd. Verder is de stand van zaken m.b.t. de ouderbijdragen
doorgenomen en zijn de aankomende gezinsdienst op 10 maart te Koekange en de opstart van de versierde wagen
besproken. Ook is gesproken over de excursies die later dit schooljaar ondernomen worden.
Verder ontvangen de ouders op korte termijn een formulier waarop ze kunnen aangeven aan welke
schoolactiviteiten zij eventueel een bijdrage kunnen leveren. Specifieke aandacht voor de inzameling van oud
papier. Dit schrijven is als bijlage aan deze nieuwsbrief toegevoegd. Tot slot heeft de MR een schrijven
opgesteld voor een nieuwe stemronde over de invoering van een continue rooster.

Bijbelverhalen in deze periode
Week 06: 04 – 08 februari 2019. Kan ik jou helpen? Johannes 4: 46-54, 5: 1-18 en 6: 1-13
Een vader komt aan Jezus vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan een zieke man bij het water
van Betzata wat hij wil. En een grote groep mensen heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan deze mensen
helpen? En wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God voor mensen doet.
Week 07: 11 – 15 februari 2019.Onveilig.Johannes 6: 16-21, 7: 1-17 en 8: 1-11
In de verhalen van deze week gaat het over mensen die verlangen naar veiligheid. De leerlingen van Jezus komen
in een storm op het meer terecht. Een vrouw wordt betrapt op overspel en bij Jezus gebracht met de vraag of
ze gestenigd moet worden. In beide situaties zorgt Jezus voor veiligheid. Maar dat neemt niet weg dat ook
hijzelf de onveiligheid kent: Tijdens het Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven gevaar loopt.
Peutergym
De eerstvolgende peutergymnastiekles is op maandag 25 februari om 11.00 uur in het speellokaal van de school.
Hartelijk welkom aan alle ouders die hun peuter willen laten bewegen.
Fruit
Deze week een mandarijn, appel en druiven.
Agenda
11 februari
12 februari
12 februari
14 februari
15 februari
18 - 22 februari
26 februari
1 maart
25 februari
10 maart
28 maart
23 april
24 mei

Groep 7 en 8 gaan naar Herinneringscentrum en kamp Westerbork. Vertrek: 8.30 uur
14.00 uur weer terug op school. Graag nog 1 ouder mee. Doorgeven aan juf Hilde
Groep 7 en 8 gaan schaatsen voor water in Heerenveen. Vertrek: 11.00 uur
10 minutengesprekken groep 1 tot en met 7
Ouders groep 8 VO en gesprekken rapport.
Maandsluiting
Voorjaarsvakantie
20.00 uur informatieavond continurooster 5 gelijke dagen model. MR vergadering
Uiterste inleverdatum stemmen over traditioneel rooster of 5 gelijke dagen model
Peutergymnastiek 11.00 uur en inloop Schoolmaatschappelijk werkster 14.30 uur
Gezinsdienst in de PKN kerk te Koekange. Aanvang 9.30 uur.
Streetwise
Schoolfotograaf
Sportdag. Ouders: Graag aanmelden om te helpen via ouderraad of personeel

