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De eerste week zit er al weer op!

Het was een fijne week!

Wij zijn het schooljaar 2020 – 2021 goed begonnen. Er zijn gelukkig geen zieken, of afwezige personeelsleden. De
rust is aanwezig in school en er wordt weer hard gewerkt. Het was een prettige start!
Personele zaken
Juf Arina werkt deze maand 40 jaar in het onderwijs! Van harte gefeliciteerd Arina! Als team zullen wij hier

binnenkort uitgebreid stil bij staan. Een enorme prestatie!

Helaas heeft meester Cor in de vakantie besloten om zijn taak als vrijwillige conciërge neer te leggen, zodat hij
meer tijd voor zijn kleinkinderen heeft. Daar is zeker begrip voor!

Dank voor al jouw jaren inzet Cor! We gaan je missen!
Juf Ineke is met ingang van dit weekend een getrouwde vrouw! Zij was op vrijdag 21 augustus afwezig om haar
bruiloft te vieren! Wij wensen haar natuurlijk een heel gelukkig leven toe met haar partner. Veel plezier samen!

Van harte! Juf Ineke is getrouwd!
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Juf Marja gaat met pensioen!
Na al die jaren hard werken is er nu echt een einde aan haar werkende leven gekomen. Wij danken juf Marja voor
de enorme inzet die zij al die jaren op school heeft getoond. Wij zullen hier als team natuurlijk de nodige aandacht
aan besteden, maar wij willen u ook de kans geven om afscheid te nemen. Dit kan op maandagmiddag 31 augustus
om 14.00u. Natuurlijk houden wij rekening met de coronaregels. Geeft u a.u.b. aan bij juf Ineke, juf Aranka of
meester Joost als u hier gebruik van wilt maken. Dan kunnen wij daar rekening mee houden.
Even voorstellen juf Herma (Herhaling, wellicht heeft u dit voor vakantie gemist)

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om mij nogmaals aan het begin van dit nieuwe schooljaar aan u voor
te stellen. In de roerige Coronatijd ben ik op 1 april gestart op ‘t Schrijverke. Mijn eerste dag was in een lege school
met enkele collega’s, maar zonder kinderen. Voor een juf die toch het liefste kinderen om zich heen heeft is dit
best gek. Toch ben ik gelijk warm ontvangen door de collega’s. Via beeldbellen en later toen we weer naar school
gingen leerde ik alle leerlingen van de Blauwe pauwen kennen.
Na een lange periode van ruim 18 jaar op dezelfde school, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Deze heb ik
gevonden op ‘t Schrijverke. Weer een frisse start op een school waar niet alles ‘gewoon’ voor mij is, maar waar ik
weer met een scherpe blik naar het onderwijs kan kijken, maakt dat ik hier mogelijkheden zie om mij te
ontwikkelen.
Door het warme welkom van collega’s en kinderen voel ik mij hier al erg thuis. Na de zomer hoop ik ook u te
mogen ontmoeten op school, en kennis met u te maken.
Rookvrij
Vanaf 1 augustus 2020 dienen alle scholen een rookvrij schoolterrein te hebben. Deze verplichting is vastgelegd in
de Tabakswet. Doel: vanaf 2040 de eerste rookvrije generatie te hebben. Het Rijk is een landelijke campagne
gestart om de nieuwe verplichting onder de aandacht van scholen te brengen. Op de
website www.rookvrijschoolterrein.nl, vindt u alle ins en outs ervan.
U zult deze materialen dus terugzien in het nieuwe schooljaar met het verzoek om u aan de richtlijnen te houden.
Nieuws van de OV
Momenteel zijn enkele ouders bezig met het opnieuw opbouwen van de oudervereniging. Aangezien alles via
allerlei instanties moet gaan, kost het enige weken. Het nieuwe OV-bestuur zal zich binnenkort gaan voorstellen en
plannen met u delen.
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Oudervertelgesprekken
De komende weken zijn “de oudervertelgesprekken” gepland. In de basis worden deze keer alle ouder(s)verzorger(s) op gesprek gevraagd. Wij vinden het namelijk belangrijk om alle leerlingen te bespreken, zeker
vanwege de intensieve “Corona” periode en de andere invulling van het jaar.
Het gesprek duurt 15 minuten wij houden ons strak aan de planning. U ontvangt hierover een briefje van de
leerkrachten.
Drie vragen willen wij graag in ieder geval behandelen:

1 Wat is belangrijk om als school over uw kinderen te weten vanuit de thuissituatie (door Corona/ familie/ vakantie?)
2 Welke verwachtingen/ wensen heeft u ten aanzien van het aankomende schooljaar?
3 hoe kunnen wij samen (ouders/ leerkracht en kind) zorgen voor een optimale samenwerking dit schooljaar?) Hoe ziet u de samenwerking
voor u? (bij 'samenwerken": hoe onderhouden leerkracht en ouder contact? Mail, bellen enz. en hoe vaak. Alleen reguliere gesprekken of meer?)

Schoolfotograaf (herhaling)
Maandag 14 september komen er twee schoolfotografen bij ons op school. Door de coronacrisis konden de eerder
geplande data begin mei niet doorgaan. Daarnaast heeft de schoolfotograaf van voorgaande jaren door alle
verschuivingen noodgedwongen een aantal scholen moeten overdragen aan een andere schoolfotograaf.

Zo is ook onze school overgedragen.
Elisabeth Hiemstra en Nancy Jansen zullen dit jaar de schoolfotografie verzorgen (www.elisabethfotografie.nl). De
vorige schoolfotograaf heeft wat werk van afgelopen jaren toe kunnen sturen aan hen zodat zij met iets nieuws en
fris kunnen starten. De twee fotografen worden geassisteerd door twee ouders. Deze halen de kinderen uit de klas
en zorgen ervoor dat de kinderen met een schoon gezicht en rechte kleren op de foto gaan.
Er worden groepsfoto’ en portretfoto’s gemaakt. I.v.m. de coronamaatregelen kunnen er dit jaar helaas geen
gezinsfoto’s gemaakt worden. Wij hopen dit volgend seizoen wel weer op te kunnen pakken.
Juf Annelies
Kalender

Datum
Week van 24 augustus
4 september 2020

Activiteit
Start oudergesprekken
Uitgifte Schrijvertje September

Is verdeeld over enkele weken

Het team van het Schrijverke wenst u een fijn weekend!
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