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24 maart 2022 

 

Beste ouders en verzorgers,  

 

Langzaam begint het lente te worden. De zon schijnt steeds vaker, de bloemen staan in bloei. Dat geeft nieuwe 

energie en maakt het buiten zijn ontzettend aangenaam, heerlijk! Wat ook veel energie geeft, is de beoordeling 

‘voldoende’, welke wij van de onderwijsinspectie hebben ontvangen op dinsdag 15 maart.  

Ontzettend fijn dat zij vertrouwen in ons en onze schoolontwikkeling hebben geuit. In twee jaar tijd is de school 

van ‘zeer zwak’ naar een ‘voldoende’ gegaan en hier zijn wij logischerwijs trots op. Complimenten kregen wij 

voor het pedagogisch klimaat in de school, voor de verbreding van ons onderwijsaanbod, voor de 

betrokkenheid en het eigenaarschap bij onze leerlingen. De groei was duidelijk zichtbaar. Er ligt nu een mooie, 

brede basis om op verder te bouwen. Deze opdracht pakken wij als team met beide handen aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:  

 

• Vrijdag 15 april: alle leerlingen vrij i.v.m. Goede Vrijdag 

• Maandag 18 april: alle leerlingen vrij i.v.m. Tweede Paasdag 
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Trefwoord (methode levensbeschouwelijk onderwijs) 

Hieronder is te lezen welke thema’s centraal staan de komende weken.  

 
Week 11 en 12 (14 t/m 25 maart): Bijzondere ontmoetingen  
Inhoud: Over de waarde van de ontmoeting tussen mensen. En wat een ontmoeting een bijzondere betekenis 
kan geven. Bijbel: Jezus ontmoet Zacheüs, Matteüs, een verwarde man, Jaïrus en Nikodemus (Lucas 5, 8 en 19; 
Matteüs 9; Johannes 3). 
 
Week 13 t/m 15 (28 maart t/m 15 april): Nieuw leven 
Inhoud: Over het zien dat iets nieuws begint; over de ervaring dat het leven zelf vernieuwd kan worden. 
Bijbel: Intocht in Jeruzalem; het avondmaal; het verraad, verhoor en dood van Jezus; paasmorgen (Lucas 19 en 
20; 22 t/m 24). 
 
Kerkschoolgezinsdienst maart 
Op zondag 6 maart was er sinds lange tijd een kerkschoolgezinsdienst. De opkomst was naar tevredenheid en 
het was fijn om elkaar deze ochtend te ontmoeten. Corona heeft in de voorbereiding helaas wel meegespeeld. 
Wij hebben weinig tot niet kunnen oefenen met elkaar en dat was jammer. Volgend jaar hopen wij dat hier meer 
aandacht en tijd naar uit kan gaan, zodat vooral de kinderen een belangrijke rol hebben tijdens deze dienst.  
 
Gewijzigd testbeleid 
Het dringende advies aan leerkrachten en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week preventief een 
zelftest te doen vervalt. Wel blijft het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Mochten leerlingen verlegen 
zitten om testen, dan kunnen zij deze altijd bij Paulien afhalen. De zelftesten worden niet meer om de twee 
weken uitgedeeld.  
 
Boom van belang 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Misschien heeft u al iets gehoord over het cultuurproject 
Arcadia, wat in Friesland van start gaat? Binnenkort zal er 
onder andere door Leeuwarden een wandelend bos gaan 
bewegen. Echte bomen, die steeds op een andere plaats in 
de stad een plek krijgen. Onze school gaat ook aan de slag 
met bomen binnen ons cultuurproject: "Boom van Belang". 
Dit project is inmiddels van start gegaan. Iedere groep gaat 
op zoek naar bomen in het dorp die voor de 
leerlingen van groot belang zijn.  
 
Bomen vertellen veel. Het zijn herkenningspunten in je 
straat, misschien zoek je iedere herfst zijn kastanjes of weet 
je nog dat die boom geplant is en is het nu al heel groot. 
Iedere klas kiest een Boom van Belang.  
Van deze boom krijgt iedere groep een zaailing in de klas, 
een babyboompje. Rond dit boompje gaat de klas vervolgens 
een kunstwerk maken. Een beeldend kunstwerk, een dans, 
theater of een soundscape.  
 
Dit wordt samen met een kunstenaar in de klas gedaan. Op 
20 mei zullen deze kunstwerken én kunstwerken uit het dorp 
aan u als ouders en andere dorpsbewoners gepresenteerd 
worden. Hoe? Dat wordt nog een verrassing! De uitnodiging 
volgt.  
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De boompjes van iedere klas zullen ook meelopen in het Bosk van het project Arcadia. In de zomermaanden 
kunt u dit Bosk ook bezoeken in Leeuwarden. Kunnen jullie de bomen van onze school vinden? Als Bosk is 
uitgewandeld, komen de zaailingen terug naar onze school. Dit zal na de zomervakantie zijn. Wij gaan dan nog 
een tijdje voor de bomen zorgen en daarna zoeken we een mooie plek in Rottevalle om ze te planten. Zodat deze 
bomen voor de leerlingen ook in de toekomst zichtbaar blijven. De thema's zullen zijn: "Verleden, Heden en 
Toekomst", "Duurzaamheid, milieu, je voetprint", "je plek, het dorp, verbinding". 
 
Via Parro zullen de leerkrachten foto's en korte verhaaltjes delen, zodat u gaandeweg meegenomen wordt in dit 
project.  
 
Groeten van het team en de betrokken kunstenaars. 
 
Speeltoestel 
Het nieuwe speeltoestel wordt zeer waarschijnlijk in week 19 geleverd. 
We moeten dus nog even geduld hebben.  
 
Schoolontwikkeling 
Onze schoolontwikkeling staat natuurlijk niet stil na het bezoek van de 
inspectie. Wij zijn gemotiveerd om verder te werken aan de basis die er 
nu ligt. Het concept ‘coöperatief onderwijs’ bouwen wij o.a. verder uit, 
onder begeleiding van Anje de Vries (grondlegger). Op 14 april hebben 
wij in de middag (na schooltijd) weer een teambijeenkomst om de 
vervolgstappen te bepalen met elkaar.  
  
Wij zullen jullie dit schooljaar gaan uitnodigen om met jullie te delen wat 
werken volgens dit concept inhoudt. Het was de bedoeling om dit in 
november 2021 te doen, als onderdeel van de zakelijke ouderavond, 
maar dit kon destijds helaas niet doorgaan. Wij houden jullie op de 
hoogte!  
 
Daarnaast is het tijd voor veel activiteiten op het gebied van cultuur en natuur! Alles ‘mag’ nu weer. Dus een 
bezoek aan een museum, een theater, of bijvoorbeeld gastlessen door kunstenaars of dramadocenten worden 
opgestart. Ook de vrijdagmiddag DOEmiddag start vanaf 1 april weer voor de leerlingen. Jeu de boules, 
natuurlessen in de buitenlucht, schilderen, muziek en techniek; op vrijdag staan deze vakken weer centraal!   
 
Heel fijn om zo bezig te mogen zijn met elkaar. 
 
 
 
 
 
 
Wij wensen jullie na morgen een heel prettig,  
vrolijk en zonnig weekend toe. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Mede namens het team 
 
Paulien Veldman 
 


