Wel en wee:
In 2017 zijn we weer fris en vrolijk van start gegaan! De grote griepgolf ging toch wel aan ons voorbij,
hoewel enkele teamleden in de kerstvakantie de nodige verkoudheden hebben gehad. Via de mail
heb ik jullie op de hoogte gebracht van de wijzigingen in de onder- en middenbouw. Daardoor
hoeven we nu niet voor een korte periode afscheid te nemen van juf Reina (ze is erg blij met de extra
dag in de middenbouw). Juf Dorie (muziek in onder- en middenbouw) is ook zwanger en moest op
advies van de verloskundige stoppen met werken. Juf Dorie wordt vanaf deze week vervangen door
Johan Postma uit Eastermar die ook op verschillende andere scholen muziekles geeft en dirigent is.
Komt er toch weer een meester op school!
Mirte van der Veen (groep 4-5) werd eind vorige week opgenomen in het ziekenhuis met een
blindedarmontsteking. De ontstoken blindedarm was al doorgebroken, waardoor de buikholte
gespoeld moet worden. Mirte is hier ernstig ziek van en ligt nu nog in het ziekenhuis aan de
antibiotica. Mirte ligt nog in het MCL Leeuwarden op de kinderafdeling kamer 15.
We wensen Mirte veel sterkte en een spoedig en voorspoedig herstel.

We kunnen terugzien op een prachtige kerstfair, waarbij we erg enthousiast waren over de
geweldige sfeer, de belangstelling uit het dorp en de prachtige opbrengst van € 645,00 voor
de Imena foundation. De bedankbrief van de Imena foundation kunt u lezen op de website
van de school www.frankeskoalle.nl/nieuwsbrief De kerstbrunch een dag later was ook
geweldig verzorgd door ouderraad met behulp van enkele ouders. Iedereen die geholpen
heeft bij deze activiteiten: HEEL HARTELIJK DANK!! Op de website van school staan foto’s van
het kerstgebeuren.
Vooruitblik:
Toetsen en rapportbesprekingen:
Deze weken zijn de kinderen van groep 3 t/m 8 regelmatig bezig met de halfjaarlijkse CITO
toetsen. We volgen met deze toetsen de ontwikkeling van uw kind op het gebied van
Rekenen/Wiskunde, Spelling, Woordenschat, Technisch- en Begrijpend lezen. Door middel
van een leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling (invullen van vragenlijsten
door de leerkracht en in de bovenbouw één keer per jaar door leerlingen zelf) kunnen we
zien hoe uw kind zich op sociaal emotioneel gebied ontwikkeld. Samen met de observaties in
de groep vormt dit een beeld wat we in het rapport proberen weer te geven. Over deze
ontwikkeling willen we graag met u in gesprek gaan. Deze gesprekken vinden voor groep 4
t/m 7 plaats op dinsdag 7 februari. In de bovenbouw zijn de kinderen zelf ook uitgenodigd
voor dit gesprek. Dit is geen verplichting maar voor veel kinderen geldt: “ik heb liever dat er
met mij, dan over mij gesproken wordt”.
Het rooster vindt u op de website www.frankeskoalle.nl/nieuwsbrief Voor de groepen 1 t/m
3 krijgt u via de leerkracht een uitnodiging voor een rapportgesprek. Groep 8 wordt door juf
Yttje uitgenodigd voor een adviesgesprek voor het Voortgezet Onderwijs. Dit zal zijn op
dinsdag 14 februari. U krijgt daar persoonlijk bericht van. Op vrijdag 3 februari krijgen de
kinderen het rapport al mee naar huis (zorgt u ervoor dat de rapportmappen op tijd op
school zijn?)
Vloer onderbouw:
In de voorjaarsvakantie zal de deinende vloer in de onderbouw worden aangepakt. De hele
vloer gaat eruit. Daarom moeten alle spullen uit het lokaal. Dit willen we doen op vrijdag 17
februari om 12.30 uur. De kinderen hebben dan een natuurwandeling. De week daarna op
zaterdagmiddag 25 februari om 13.00 uur moeten alle spullen er weer in. Het zou fijn zijn als
we hier wat hulp bij kunnen krijgen. Graag een telefoontje (539509) of een mailtje
( info@frankeskoalle.nl) van ieder die wil en kan helpen.
Natuurwandeling:
Op vrijdag 17 februari om 12.30 uur hebben alle groepen hun winterwandeling onder leiding
van een natuurgids van “It Fryske Gea”. Zorgt u die dag voor passende kleding en schoeisel
(laarzen). Bij extreem slecht weer wordt de wandeling verschoven naar maandag 27 februari.
De kinderen zijn om 14.00 uur terug bij school.
Himmeldei op woensdagmiddag 22 maart van 12.30-14.00 uur:
We willen als school de kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor een schone
omgeving. De ouderraad organiseert een “himmelmiddei”. De kinderen gaan in groepjes
onder leiding van een volwassene een gedeelte van het dorp zwerfafvalvrij maken. De
organisatie ligt in handen van de ouderraad, die daar via dorpsbelang een bijdrage voor
krijgt. Een win-win situatie doordat de kinderen leren verantwoordelijk te zijn voor een
schone omgeving en de kas van de ouderraad tegelijk wordt gespekt (wat ook weer ten
goede komt aan de leerlingen).

De leerkrachten van de school hebben deze middag vanaf 12.30 uur een cursusmiddag met
het thema: “Het geven en ontvangen van feedback”. We hoeven deze middag nu niet voor 3
groepen invalleerkrachten te zoeken of de kinderen vrij te geven vanwege de cursus. Wilt u
op deze middag samen met een groepje leerlingen een gedeelte van onze omgeving schoon
maken, dan kunt zich opgeven bij Atty Postma (06 30835818)
Voor de agenda:
Op donderdagavond 13 juli willen we als school een feestelijke ouderavond organiseren.
Hoe, wat en waar is nog een verrassing, maar zet deze datum alvast in uw agenda want dit
wilt u niet missen!
Hebt u nog vragen?
Even langskomen of bellen kan altijd.
Met vriendelijke groeten / mei freonlike groetnissen,
Anke Haanstra (dir.)
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