Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar 2018.
Team:


Na verschillende gesprekken met een arbeidsdeskundige en de arbo arts moeten we helaas
de conclusie trekken dat het werken in een onderbouwgroep voor juf Nel fysiek te zwaar is
geworden. Bij de re-integratie komen de lichamelijke klachten weer terug. Hoewel ze zelf
nog met veel plezier lesgeeft, merkt ze ook dat alles wat er omheen moet gebeuren qua
energieniveau niet meer lukt. Het advies is om te stoppen op de Master Frankeskoalle en te
zoeken naar werk wat bij haar fysieke mogelijkheden past. Vanaf 2 februari zal juf Nel zich
dan ook richten op een re-integratie traject naar ander werk. Met het vertrek van Nel zullen
we de expertise en de jarenlange ervaring voor het jonge kind en speciaal voor kinderen met
een extra ondersteuningsbehoefte gaan missen. Maar we hopen dat we als team veel van
Nel hebben geleerd en dat we de ervaring op school hebben om een nieuwe leerkracht
voldoende te kunnen begeleiden in de cultuur en pedagogische aanpak van de Master
Frankeskoalle.
Juf Nel zal de kinderen voorbereiden op het afscheid van haar groep. Het officiële afscheid
van de kinderen, het team en de ouders komt op een later moment dit schooljaar. U krijgt
hier wel bericht van.
Over de invulling van de vacature die er door het bovenstaande ontstaat kan ik nu nog geen
uitspraken doen. Zodra we meer weten, wordt u op de hoogte gesteld.



Zoals ik al schreef in een vorige mail moest juf Yttje vanwege burn-out klachten het werk
neerleggen. Juf Yttje moet eerst tot rust komen. We kunnen op dit moment nog niets zeggen
over hoe lang het herstel gaat duren. Misschien leuk als ze zo nu en dan een kaartje krijgt om
te laten weten dat we aan haar denken. Haar adres is:
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We zijn blij met de komst en de extra inzet van Susanne Looij. Susanne heeft op verschillende
basisscholen in de omgeving kinderen begeleid. Tot de grote vakantie zal zij iedere ochtend
van 8.30 tot 11.00 uur in de onderbouw de leerkracht ondersteunen. Voor een deel ook in
het kader van Passend Onderwijs.

Nieuwe leerlinge:


Vanaf 8 januari hebben we er weer een nieuw gezicht bij in de onderbouwgroep. Marije
Buma is voor de kerstvakantie komen wonen op Sânhichte in Garyp. Marije heeft haar eerste
schooljaar doorgebracht op de basisschool in Grou. We vinden het fijn dat je bij ons op
school bent Marije en we hopen dat je je heel snel thuis zult voelen. De teller van het
leerlingenaantal staat nu op 58.

Rapporten en rapportgesprekken:






De rapportgesprekken voor de groepen 4 t/m 7 zullen plaatsvinden op dinsdag 13 en
woensdag 14 februari. Een rooster voor de gesprekken krijgt u via de mail en staat t.z.t. ook
op de website van de school onder het kopje ‘nieuwsbrieven’. Als u onderling ruilt van tijd of
datum wilt u dat dan doorgeven aan de leerkracht? De leerlingen krijgen hun rapport mee op
vrijdag 9 februari. Wilt u de komende week de rapportmappen weer meegeven aan de
kinderen?
De gesprekken voor de leerlingen die de overstap maken naar het Voortgezet Onderwijs
vinden iets later plaats. Deze gesprekken duren ook wat langer. De leerkracht van de
bovenbouw geeft de planning wel door aan de betreffende leerlingen en hun ouders.
Door het afscheid van juf Nel zullen de rapport gesprekken van de onderbouw ook op een
ander tijdstip plaatsvinden. Juf Nel zal de rapporten maken nadat ze gestopt is met het
werken voor de groep. We hopen dan dat juf Nel samen met de nieuwe leerkracht de
gesprekken kan voeren zodat er sprake is van een ‘warme overdracht’. De betreffende
ouders krijgen persoonlijk bericht over datum en tijd.

Toetsen Leerling Volgsysteem:


De komende twee weken zijn er weer de halfjaarlijkse methode onafhankelijke toetsen van
het (Cito) LeerlingVolgSysteem. De LVS-toetsen van Cito zijn vernieuwd en de normen zijn
aangepast. We voeren de vernieuwde toetsen vanaf groep 3 t/m 6 in één keer in. Vanwege
de plaatsingswijzer voor het voortgezet onderwijs gebruiken we dit jaar voor groep 7 en 8
nog de oude toetsen zodat we de scores beter kunnen vergelijken. Het volgende schooljaar
worden de oude toetsen alleen nog voor groep 8 gebruikt. In een apart schrijven krijgt u van
mij nog een toelichting op de invoering van de nieuwe toetsen en het toets beleid bij ons op
school.

Skoallenijs:


Zoals u waarschijnlijk wel hebt gemerkt was er voor de kerstvakantie geen schoolkrant. Door
ziekte van leerkrachten en drukte vanwege de kerstwandeltocht hebben we besloten om
direct na de kerstvakantie een krant te drukken. U kunt aan het einde van deze week de
schoolkrant verwachten.

Mocht u nog vragen hebben?
Mail: info@frankeskoalle.nl bel: 0511 539509 of kom even langs.

Hartelijke groeten,
Anke Haanstra

