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Continurooster/uitslag peiling
Bedankt voor uw respons. Er zijn heel veel
stemmen binnen gekomen.
Dit is de uitslag:
87% ja
9%
nee
4%
neutraal
Een ruime meerderheid heeft aangegeven
belangstelling te hebben, dus het proces
voor het invoeren van een continurooster
gaat verder. Na de voorjaarsvakantie zal er
een infoavond worden gepland.
Wij hopen u zo eerst voldoende op de
hoogte te hebben gebracht.

Ik werk meer dan 20 jaar in het
basisonderwijs. Ik heb aan alle groepen van
de basisschool lesgegeven, vooral in de
onderbouw en de middenbouw.
Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan.
Ik heb veel zin om de komende periode te
werken in groep 1-2 van it Werflân.

Juf Sanne Prins

Even voorstellen
Zoals al eerder aangekondigd treft u
onderstaand een introductiestukje aan
waarbij de nieuwe leerkrachten van SWS It
Werflân zich aan u voorstellen.

Juf Marjan Bijlsma

Ik ben Marjan Bijlsma. Ik ben 45 jaar, ben
getrouwd en heb een dochter van 16 en een
zoon van 17.
In mijn vrije tijd lees ik graag een boek. Ik
schilder bij een schilderclub en ik ben veel
creatief bezig. Daarnaast houd ik van
tuinieren.

Wellicht hebben jullie mij al eens rond zien
lopen op It Werflân, maar zo niet: Ik ben
Sanne Prins. Ik ben 23 jaar en ik woon in
Groningen. Ik zit momenteel in de
afrondende fase van mijn studie aan de
PABO op NHL Stenden Hogeschool in
Leeuwarden. Vorig schooljaar heb ik mijn LIOstage gelopen in groep 4/5 en vanaf februari
ben ik op maandag de juf in groep 3/4 en op
dinsdag en woensdag in groep 1/2. Ik heb
hier heel veel zin in.
Tot ziens op It Werflân
Juf Marjan en Juf Sanne van harte welkom
op SWS It Werflân!

Start van de nieuwe
kleutergroep en info avond.
Vorige week woensdag is er voor de ouders
van de kinderen van de groepen 1-2 een
informatie avond georganiseerd om hen te
informeren over de start en de werkwijze van
de groepen 1-2.

We kijken terug op een geslaagde avond.
We hebben heel veel belangstellende ouders
mogen verwelkomen. Mochten er ondanks
deze avond nog vragen zijn dan kunt u die
natuurlijk altijd stellen aan de
groepsleerkracht.
Afgelopen maandag is de tweede
kleutergroep
van start
gegaan. Zowel
kinderen als
juffen zijn
enthousiast!

15 maart onderwijsstaking
School is gesloten

Wist u datje: Eindtoets inzien
Hebben ouders het recht om de centrale
eindtoets in te zien die hun kind heeft
gemaakt?
Ouders hebben het recht om het resultaat
van de eindtoets van de basisschool en de
bijbehorende uitleg in te zien. Ook mogen zij
een kopie maken. Wanneer de gemaakte
toets in het leerling dossier wordt opgeslagen,
dan hebben de ouders op basis van de Wet
Bescherming persoonsgegevens recht op
inzage en kopie van het dossier. Op onze
school slaan wij echter alleen de resultaten
van de toetsen die de kinderen gemaakt
hebben op in het leerling dossier.

Op vrijdag 15 maart is onze school een dag
dicht. Wij geven gehoor aan de oproep tot
staken. Dit doen wij omdat we vinden dat de
kwaliteit van het onderwijs onder druk staat.

Wat is het doel van de staking?
Er is een flinke investering van 4 miljard euro
nodig voor onderwijs. De kwaliteit staat
namelijk in het hele onderwijs -van het primair
onderwijs tot en met de universiteiten- onder
druk. Dat komt door de hoge werkdruk,
achterblijvende salarissen, kortingen op de
financiering en personeelstekorten. Tot nu toe
wil het kabinet niet extra investeren in het
onderwijs.
Met de actie hopen de bonden druk te
zetten op de politiek om meer te investeren in
het onderwijs en daarmee “dalende leerling
prestaties en de lerarentekorten” tegen te
gaan.
Het team van SWS It Werflân realiseert zich
dat een dag sluiting van de school heel
vervelend kan zijn voor de ouders maar wij
hopen mede door de deelname aan staken
vroegtijdig aan te kondigen, dat we op uw
begrip kunnen rekenen.

Bereikbaarheid
De school is bereikbaar op telefoonnummer
0512-341796. Wilt u zo vriendelijk zijn
belangrijke zaken zoveel mogelijk vóór
schooltijd door te geven?

Agenda
8 februari
11 en 13
februari
16 t/m 22
februari
3 maart

15 maart

rapporten
Contactgesprekken naar
aanleiding van het rapport
Voorjaarsvakantie
9.30 uur PKN kerk
School- en gezinsdienst
School is gesloten in verband
met de landelijke
onderwijsstaking. Nadere
informatie volgt.

In de nieuwsbrief van afgelopen oktober is de Holding tussen Opo-Furore en PCBO
Smallingerland al aangekondigd. Aanstaande dinsdag gaan alle medewerkers van
beide besturen, inclusief de medewerkers van het servicebureau, de start van de Holding
vieren. Dit geeft alle medewerkers de kans om onze nieuwe bestuurders van de Holding,
Bas van Loo en Thijs Praamstra en alle medewerkers van het servicebureau te ontmoeten.
We hopen op een nuttige, maar ook gezellige avond!

Het team van SWS It Werflân wil iedereen alvast een hele fijne
voorjaarsvakantie toewensen!

