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Grutsk! (Trots).
Afgelopen weken hebben de kinderen
ontzettend hard gewerkt!

(administratief medewerkster)
betreffende het HVO/GVO onderwijs voor
volgend
schooljaar. Willen
deze ouders zo
vriendelijk zijn via
de mail aan Grietje door te geven of u uw
kind volgend jaar GVO of HVO gaat volgen?
Bedankt alvast.

Inspectie
Applaus!! Wat een ommekeer was dat toen
iedereen(kinderen, ouders en leerkrachten)
waar mogelijk zomaar opeens thuis moesten
gaan werken!
Inmiddels is dat alweer ruim 2 weken
geleden. De school is ontzettend blij dat
papa’s en mama’s nu ook meester of juf
willen zijn en daarnaast nog
hun eigen werk doen. Dat is
flink aanpakken.
De leerlingen hebben online
contact met juf en/of stellen hun
vragen via de mail. Dat gaat
gelukkig heel goed. Mocht de
Deze foto
sluiting van de scholen langer gaan duren
dan gaan we hier gewoon mee door.
Een compliment is dus echt op z’n plek!

Annuleren activiteiten.
Tot 1 juni zijn o.a. schoolkampen,
sportevenementen en avondvierdaagsen
onmogelijk in verband met het coronavirus.
Ze betekenen altijd veel mensen dicht op
elkaar. Tot 1 juni worden deze activiteiten
allemaal geannuleerd.

HVO en GVO
De ouders van de leerlingen in de groepen 4
t/m 7 hebben een mail ontvangen van
Grietje Holtrop

De school die de deuren moet sluiten, de
eindtoets van groep 8 die niet door gaat…..
Het zijn ingrijpende maatregelen. Wat
betekent dat voor SWS It Werflân met
betrekking tot het geplande inspectiebezoek
in november 2020? Er is hierover contact
geweest met de inspectie, maar helaas is er
nog niks bekend hoe dit wordt opgepakt.
Zodra er meer informatie is, brengen we u op
de hoogte.

Waar werkt de school aan?
(Een samenvatting van de ontwikkelpunten waar de
school mee aan de slag is. Dit naar aanleiding van de
bevindingen van de onderwijsinspectie.)

Door de sluiting van de basisscholen heeft
het onderwijs tijdelijk een andere vorm
gekregen. De leerlingen krijgen onderwijs op
afstand. De leerkrachten werken veelal
vanuit huis, dit in verband met
besmettingsgevaar. Vanuit huis hebben zij er
in korte tijd voor gezorgd dat het onderwijs
aan de leerlingen zoveel mogelijk door kan
gaan. Een hele omschakeling, maar de
leerkrachten gaan ervoor met als resultaat
dat het onderwijs op afstand goed begint te
lopen. Daarom richt de school zich nu ook
weer op de verbeterpunten van de inspectie.
De vliegende brigadier van de Primair
Onderwijs Raad, verzorgt donderdag a.s een
bijeenkomst op afstand over didactisch
handelen.

Daarnaast zijn we bezig met de inventarisatie
van het burgerschapsonderwijs en koppelen
we deze aan de kerndoelen en wordt er een
doorgaande lijn in kaart gebracht.
Ook hebben een
proefabonnement
aangevraagd bij de
uitgever van de
nieuwe methode
voor sociaal
emotionele
ontwikkeling ‘Kwink’.
De leerkrachten zijn bezig de methode te
leren kennen. De uitgever heeft de
proefperiode verlengt in verband met de
sluiting van de scholen. We hopen natuurlijk
dit schooljaar in de groepen nog aan de slag
te gaan met deze methode.
Meer lezen over de methode?
https://www.kwinkopschool.nl/kwinkactueel/oudermagazine/

Even voorstellen
'Via deze weg wil ik mij graag even
voorstellen. Mijn naam is Evelien en woon in
Boornbergum. Samen met mijn vriend heb ik
een zoon van 4 jaar en een dochter van 1
jaar. Sinds 27 januari werk ik als
onderwijsassistente op It Werflân. Ik ben
aanwezig op maandag en dinsdag en
ondersteun eigenlijk in ieder groep wel.
Onderwijzer zijn is een fantastisch vak en voor
mij is er niks mooier dan het onderwijs!
Daarom ben ik dan ook in 2012 gestart met
de Pabo . In 2015 ben ik gestopt wegens o.a.
mijn zwangerschap, maar wel met het idee
om de studie later te gaan afronden. Op dat
moment was ik eind derdejaars. Nu wij
inmiddels zijn verhuisd is het voor mij het
moment om mijn studie te gaan oppakken.

Naast het weer oppakken
van mijn studie, wou ik
alvast heel graag in het
onderwijs als
onderwijsassistente aan
het werk. Deze mooie
kans heb ik gekregen! Ik
werk nu een aantal
weken op It Werfflân en
werk er met heel veel
plezier. In september zal ik mijn studie gaan
vervolgen, zodat ik over 2 jaar echt voor de
klas mag!'
Met vriendelijke groet, Evelien Westerveen

Agenda
10-4
13-4
17-4
27-4
11-5

Goede vrijdag
paasmaandag
Geannuleerd:
KONINGSSPELEN
Start meivakantie
Einde meivakantie

