Nieuwsbrief nr 2, september 2019

Vanmiddag!
Afsluiting project Duurzaamheid

Vrijdagmiddag 27 september ( vanmiddag)
van 15.30 tot 17.00 uur
U komt toch ook even langs?

Cultuur educatie

Dit schooljaar krijgen de kinderen van It
Werflân cultuur educatie van medewerkers
van de Lawei. Groep ½ krijgt op school een
workshop over het circus: “Hooggeëerd
publiek”. Iedereen heeft een belangrijke rol
in het circus, binnen en
buiten de piste. Samen werkt de groep naar
een gezamenlijke circusact.
Groep 3/4 krijgt een voorstelling in de Lawei
van een poppentheater:
“Vergeten dieren en verloren zaken”.
Mijnheer Ut woont in een eigenaardige
cadeauwinkel met nutteloze dingen. Het
winkeltje is van vloer tot plafond gevuld met

nutteloze dingen.... Wat zou hij daar
allemaal mee doen?
Groep 5/6 gaat een dag naar de Lawei
voor het project “Jij en de Lawei”.
Samen maakt de klas een voorstelling en
worden de kneepjes van
het theatervak geleerd. ’s Avonds is er dan
een spetterende voorstelling op het grote

podium van de Lawei, voor familie en
vrienden.
Groep 7/8 maken kennis met slagwerk,
piano, gitaar en zang tijdens het project:
“Pop in de klas”. Elke groep krijgt vier weken
les over bovenstaande onderdelen en aan
het eind van de periode spelen ze met alle
groepen samen een popsong.
Kortom, voor alle groepen leuke en
uitdagende projecten en voorstellingen. We
zijn nieuwsgierig naar al het talent en de
verhalen van de kinderen van SWS It
Werflân.

Ouder Kind Orkest (OKO)

Heeft u al gehoord van het gloednieuwe
initiatief in Rottevalle, het Ouder Kind
Orkest? Een prachtige mogelijkheid om
samen met uw zoon of dochter muziek te
(leren) maken.
Vanaf 26 september wordt er elke
donderdag tussen 18:15-19:00 uur orkestles
gegeven in het Werflân. De in totaal 10
lessen worden verzorgd door muziekdocent
Johannes Reijenga en samen met hem
werkt het OKO toe naar een afsluitend
kerstconcert op vrijdag 13 december.

Voor dit OKO hoeft u geen muzieknoten te
kunnen lezen of al een instrument te kunnen
bespelen. Bent u enthousiast geworden, zit
uw kind in groep 5 of hoger en wilt u ook
deelnemen? Neem dan contact op met
een van ondergetekenden.
De kosten voor deelname aan het OKO zijn
in totaal €50,- per ouder + kind
(omgerekend €2,50 per persoon per les). Dit
bedrag is inclusief: gebruik instrumenten,
muziekstandaard, bladmuziek, locatie en
concertkosten.
Met vriendelijke groet,
Johannes Reijenga
j.reijenga@hetnet.nl
06-17746743
David Brouwer Polyphonia
fanfare.polyphonia@gmail.com 06-45223484
Gjalt Jan Roorda De Bazuin
info@bazuinrottevalle.nl
06-83892024

Vooraankondiging zakelijke
ouderavond

Zoals u in de planning kunt zien is de
zakelijke ouderavond gepland op
donderdagavond
7 november a.s. Aanvang 20.00 uur. U bent
van harte uitgenodigd.
De officiële uitnodiging volgt na de
herfstvakantie.

Vooraankondiging Thema
informatieavond voor ouders

Op woensdagavond 16 oktober 20.00 uur
zal er een thema avond worden
georganiseerd over taal ontwikkeling en

problemen met taal.
U ontvangt hiervoor nog een aparte
uitnodiging.

Vacature MR

Beste ouders,
Momenteel is in de
medezeggenschapsraad (MR) van onze
school plaats voor een nieuw lid van de
oudergeleding. De MR is op zoek naar een
gemotiveerde ouder die zich beschikbaar
wil stellen voor deze vacature.
Wat is een MR?
Iedere school heeft een
medezeggenschapsraad. De MR praat mee
over allerlei onderwerpen die met het
beleid van onze school en het onderwijs te
maken hebben. Samen verbeteren we de
kwaliteit van het onderwijs, de
voorzieningen in het gebouw en de
arbeidsomstandigheden. De leden van de
MR worden voor een periode van vier jaar
gekozen uit de ouders en uit de
teamgeleding.

MR SWS It Werflân
Bij ons op school bestaat de MR uit twee
ouders en twee personeelsleden. Binnen de
oudergeleding van de MR is plaats
beschikbaar. Welke bevoegdheden heeft
een MR? De MR heeft een belangrijke rol
binnen de organisatie. Bij veel beslissingen
die het bestuur of de directie moeten

nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en
het personeel te raadplegen. Dat moet
gebeuren via de MR, zo is geregeld in de
Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).
Er zijn verschillende soorten beslissingen:
die waarover de MR eerst advies moet
geven; die waarvoor instemming van de MR
vereist is; die waarover de schoolleiding
alleen de MR hoeft te informeren.
Wat levert zitting in de MR u op?

kunnen uitbrengen op hun kandidaat.
Inmiddels heeft 1 kandidaat zich gemeld
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten,
voordat u besluit zich kandidaat te stellen?
Neem dan contact op met Pieter de Boer
of Rika Rozema uit de oudergeleding van
de MR.
MR leden:
Rika Rozema (ouder),
Pieter de Boer (ouder),
Willemein Tönjes( leerkracht) en
Marrit van Esch (leerkracht).
Wij rekenen op u, u bent als ouder toch
betrokken bij de toekomst van uw kind(eren

Ziektevervangingsproblematiek
Zitting nemen in de
medezeggenschapsraad is voor ouders
vrijwilligerswerk. U doet kennis op over de
achtergrond van de school van uw
kind(eren) en de schoolorganisatie. U doet
ervaring op met het bedenken van beleid
inclusief de hobbels die opdoemen
wanneer dat wordt uitgevoerd; of u past uw
elders verworven kennis op dit terrein toe.
Wat vragen wij van u?
Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
Affiniteit met vergaderen en het
voorbereiden van vergaderingen (lezen van
stukken);
Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen
(ongeveer 10 keer per jaar)
Een kritische én open houding.
Lijkt het u wat om de MR te komen
versterken? Meld u dan uiterlijk 1 november
2019 bij een MR lid.
Indien na 1 november 2019 blijkt dat er
meer kandidaten zijn dan beschikbare
plaatsen dan zal er op de zakelijke
ouderavond 7 november 2019 een
verkiezing zijn waarbij alle ouders een stem

Net als vorig jaar krijgen de scholen in o.a.
een griepperiode steeds vaker te maken
met een tekort aan vervangers van zieke
leerkrachten. Om dit op te lossen op onze
school zijn er in samenspraak met de MR
een aantal afspraken gemaakt.
Op dag 1 worden de kinderen van de
groep waar geen vervanging voor is
verspreid over de
andere groepen. (Dit
geldt niet voor de
kleuters)
We blijven die dag
uiteraard op zoek naar
vervanging voor de
zieke leerkracht. Mocht dit niet lukken, dan
informeren wij de ouders van de
betreffende groep dat ze hun inderen de
volgende dag thuis mogen houden. Zodra
de leerkracht weer beter is/er
vervanging is gevonden, wordt er natuurlijk
weer les gegeven. U krijgt dan bericht.
Uiteraard proberen we dit zoveel mogelijk te
voorkomen!
Bij langdurige ziekte zal er naar een andere
oplossing worden gezocht.

Digiduif

Graag attenderen wij u erop dat onze
school géén gebruik meer maakt van
digiduif. Berichten naar ouders en verzorgers
worden verstuurd via Parnassys (
leerlingvolgsysteem)
Ziekmeldingen kunt u telefonisch melden of
via de mail van de
betreffende leerkrachten:

Juf Willemien:
Juf Sanne:
Juf Thea:
Juf Marrit:
Juf Fenna:

w.tonies@opo-furore.nl
s.prins@opo-furore.nl
t.visser@opo-furore.nl
m.vanesch@opo-furore.nl
f.kuperus@opo-furore.nl

Agenda
27-9
2-10
16-10
Week 44
28t/m 1-11

Afsluiting project duurzaamheid
Start Kinderboekenweek met
bijhorend dansje op het plein
Informatieve informatieavond voor
belangstellenden over Taal
aanvang 20.00 uur
Vrijwillige oudergesprekken

29-10

Teamscholing na schooltijd

30-10

OR/MR vergadering

30-10

Luizenteam

7-11

Zakelijke ouderavond

