Oktober 2020

Constant in beweging
Het onderwijs is constant in beweging. Helemaal met de huidige corona
perikelen. De werkelijkheid van vandaag is regelmatig de volgende dag weer
anders. Bijvoorbeeld met de snotneuzen. We zijn gebruik gaan maken van de
beslisboom van de samenwerkende jeugdartsen. Maar op de eerstvolgende
persconferentie was te horen dat snotneuzen nu geen reden meer zijn om niet
naar school te gaan. Feitelijk komt het er nu op neer dat kinderen thuis blijven
als ze echt ziek zijn (net als altijd) of als een van de huisgenoten positief op
corona getest is.
Constant in beweging zijn wij ook als team. Juf Vera is in blijde verwachting van
de eerste kleine spruit. Meester Uilke en juf Elly zijn ook in blijde verwachting ,
maar dan van hun pensioen. Beiden zullen aan het einde van dit schooljaar de
ruimte hebben om vanaf volgend schooljaar hun tijd anders in te delen. De
combinatie van deze factoren zorg ervoor dat er nu een vacature is ontstaan op
De Voorde. Op onze site vindt u een link naar deze vacature. Met de tekorten
die er zijn hopen we natuurlijk niet dat we moeten gaan zoeken naar de
welbekende speld in een hooiberg. Onze school is een te mooie school voor een
kandidaat om te laten schieten. Een mooie kans op een TOP school en binnen
een TOP team met TOP kinderen/ouders.

2 oktober: Verkeerstuin groep 7

Constant in beweging zijn we ook op het gebied van ons beleid. Met Building
Learning Power blijven we het leervermogen van onze kinderen ontwikkelen.
Leren is immers te leren, hoewel niet iedereen uiteindelijk hetzelfde zal leren,
leren zelf is te leren, ieder op zijn eigen niveau. Dat vraagt inspanning van het
team. Onze studiedag in oktober zal dan ook in het teken staan van de volgende
stappen binnen deze ontwikkeling. De leerspieren die we al centraal hebben
gesteld en die de kinderen ook begrijpen en bewust kunnen gebruiken zijn:
Samenwerken, Herzien, Luisteren/Empathie en Doorzetten. Als het lukt binnen
de mogelijkheden die de corona maatregelen ons toestaan, zullen we dit jaar
ook u als ouders hier actief bij betrekken. Normaal gesproken zou dat een BLP
oudermiddag-/avond zijn waarbij u zelf ervaart hoe het werkt, wat het
betekent. De ervaringen van Stenden/NHL hierin zijn dat het vaak voor grote
aha momenten zorgt bij ouders. (over zichzelf
)

10 – 18 oktober: Herfstvakantie

Zo blijven we met elkaar constant in ontwikkeling. Met volle kracht de blik
vooruit, alles vanuit onze centrale vraag wat we onze kinderen nog meer
kunnen bieden, waarmee we nog beter kunnen ondersteunen, waarmee we
elkaar nog meer tot groei en bloei kunnen brengen.
Met vriendelijke groeten,
Gerard Bandringa
Directeur PCBO De Voorde

4 oktober: Dierendag
5 oktober: dag van de leraar
8 oktober: leerlingenraad
9 oktober: STUDIEDAG TEAM, kinderen
vrij

25 oktober: wintertijd
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Naam
Djeyda (2013)
Livia (2011)
Gwen (2009)
Daniëlle (2011)
Charlotte (2015)
Mason (2016)
Mila (2011)
Mare (2011)
Nils (2011)
Tim (2014)
Jille (2011)
Victoria (2009)
Tygo (2013)
Neele (2013)
Rens (2012)
Elyne (2009)
Ruben (2008)
Yvano (2010)
Lieke (2008)
Paulien (2008)
Jess (2015)
Anna (2016)
Armin (2016)
Waldemar (2016)
Ties (2016)
Aaron (2013)
Zoë (2016)
Jorn (2016)
Rivano (2014)
Sophie (2014)
Louise (2012)
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Namens alle meesters en juffen GEFELICITEERD !!!!!

Nieuwe leerlingen op De Voorde:
Er zijn in verschillende groepen nieuwe klasgenootjes op school gekomen. Die
willen we via deze weg van harte welkom heten bij ons op school. Sommigen
waren al even aan het wennen, maar ze zijn nu echt 4 jaar.
Alina, Armando en Noor heel veel plezier op De Voorde. We gaan er samen een mooie
tijd van maken. Benieuwd wie we in oktober voor het eerst mogen ontmoeten op school.

Gezocht: ouders die zitting willen nemen in onze medezeggenschapsraad
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 levert zitting in de MR u op?
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.
MR-leden hebben recht op scholing, wat zowel over de regels en praktijk van medezeggenschap kan gaan als over
onderhandelingen, vergadertechnieken en strategie. Zo kunt u ook persoonlijk profijt hebben van extra training en
vaardigheden.
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 1x per 6 weken);
Een kritische én open houding.

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 9 oktober 2020 per mail een korte tekst (ca 10 regels) naar mr.devoorde@pcbosmallingerland.nl
waarin u zich presenteert.
Indien uit de ouders niet meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels zijn in de MR voor die geleding, vinden voor die
geleding geen verkiezingen plaats en worden de gestelde kandidaten geacht te zijn gekozen. Indien na 1 oktober 2020
blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er op 15 oktober 2020 een verkiezing zijn waarbij
alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat.
Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan contact op met
voorzitter van de MR, Rindert de Jong uit de oudergeleding van de MR.
Wij rekenen op u, u bent als ouder toch betrokken bij de toekomst van uw kind(eren)?
Rindert de Jong, voorzitter MR

Wie helpt de kinderen veilig naar de overkant?
Er heeft al eerder een oproep voor nieuwe verkeersbrigadiers in de nieuwsbrief gestaan. De coördinator hiervan heeft
de grootste moeite om het rooster rond te krijgen. Door intern te schuiven is de dinsdag nu geregeld, maar daardoor
is men nu op zoek naar een of meerderen voor de donderdag en mensen die incidenteel dit wel zouden willen en
kunnen doen. Bijgaande oproep ontvingen we op De Voorde en De Meander:
Beste schoolleiders van de Meander en de Voorde. Mijn naam is Jelle Westendorp en ben ruim 7 jaar de coördinator
van de brigadiers bij de oversteek Lauwers-Sydwende.
Elk jaar lukt het (net) om het rooster weer compleet te krijgen maar dit jaar (mede door de corona toestanden
misschien?) is er nog geen volledig rooster.
Er ontbreken op de dinsdag/donderdag nog enkele ouders. Een ouder kan elke week beschikbaar zijn of eens in de twee
weken (op oneven of de even weken). De tijd van oversteken is van 8.00 uur tot 8.30 uur en er staan dus altijd twee
ouders. Als iemand verhinderd is, is de groeps-app beschikbaar om een vervanger op te roepen. Dit gaat altijd erg
soepel.
Zien jullie kans om enkele ouders te mobiliseren om zo komend schooljaar de kinderen veilig te kunnen laten
oversteken? Het is letterlijk van levensbelang. Ouders kunnen mij bereiken via 06-30678031 of via
info@jellewestendorp.nl
Scholen op de kaart via Schoolvensters
Via bijgaande link: Schoolvensters De Voorde
kunt u ons nu ook vinden op de site
Schoolvensters. Een landelijke site, gemaakt door
kennisnet in opdracht van De PO-raad en De VOraad. Hierop kunnen ouders scholen zoeken en
scholen vergelijken. Het doel is om zo een goede
keuze te maken voor hun kinderen. Een mooie
en overzichtelijke site waar wij dus nu ook op te
vinden zijn.
Gevonden / vergeten
De bak met gevonden voorwerpen was leeg………………. Was leeg………….. Hij begint weer aardig gevuld te raken. Dus in
de week VOOR de herfstvakantie zullen we deze spulletjes bij mooi weer wederom buiten ten toon spreiden met het
verzoek om datgene wat gemist wordt mee te nemen. Wat daarna overblijft gaat
ofwel naar de kringloop ofwel naar de stort. Je zou toch zeggen, obv de foto
hiernaast, dat er iemand moet zijn die deze twee knuffels mist. Of de knuffels
missen de kinderen, dat kan natuurlijk ook.

Nieuwe aangekondigde maatregelen en de school
Bij de laatste persconferentie van 28 september zijn weer nieuwe
maatregelen aangekondigd. Niet direct van invloed op school. Maar het
maakt ons wel weer scherp op de situatie van nu. We merken, beetje
bij beetje, dat het onderling afstand houden wat afvlakt. Bij het
brengen van de kinderen in groep 1-2 bijvoorbeeld (en de 2/3). Waar
ouders in het begin op een afstand van 1,5 m van de deur de kinderen
naar binnen lieten gaan staan we nu regelmatig in de deuropening. We
willen u echt verzoeken om hier rekening mee te houden. Stickers op
de vloeren gaan eraf dus we zullen de afstand met een verfstreep gaan
markeren zodra het droog genoeg is. Niet omdat we het leuk vinden,
want we willen niets liever dan in elkaars nabijheid zijn en in contact
zijn. Maar wij zullen ons toch moeten houden aan wat er van ons
gevraagd wordt. Dat geldt ook voor de contacten met ouders op school. Wij zullen met elkaar ons uiterste best
moeten doen om er scherp op te blijven. We kiezen er nog steeds voor om uit te gaan van ieders eigen
verantwoordelijkheid hierin. Leerkrachten vinden het niet altijd even makkelijk om ouders hierop aan te spreken, dus
vandaar deze oproep om dit zelf goed in acht te nemen.
In voorbereiding op een evt. lockdown hebben wij binnen het team obv de evaluaties en diverse feedback
uitgangspunten en onze aanpak vertaald naar een set afspraken voor het geval dat het toch weer zover zou komen.
Mocht het onverhoopt nodig zijn zullen we deze uiteraard met u delen. Er is hierin ook veel input van ouders waar we
mee gesproken hebben in meegenomen.
Building Learning Power (BLP) in beeld
Een van de leerspieren is “verbeelding”. In de onderbouw komen er regelmatig mooie voorbeeld van voorbij. Hierbij
een mooi voorbeeld met u gedeeld…………….. Rond het thema van de kinderboekenweek EN TOEN……… En stelt u zich
eens voor hoe verschrikkelijk veel andere leerspieren er
gebruikt zijn bij het bedenken, ontwerpen, samen uitvoeren
van dit mooie bouwwerk. Spelen=Leren. Welke leerspieren
kunt u hieraan koppelen?

Naast de beslisboom wel/niet naar school voor de kinderen van 0-12 jaar is er nu ook een vergelijkbare versie voor
iedereen boven de 12 jaar. Bij deze zowel de 12+ versie en de 0-12 versie (herzien).

Hondenpoep
We gaan er vanuit het na schooltijd gebeurt, maar we komen nu met regelmaat deze vieze hoop tegen op het plein.
De kleuters spelen graag en veel op het plein en komen dan ongewild deze hoop tegen. U zult snappen dat dit in de
klas voor de nodige viezigheid zorgt. Dus wilt u met ons samen letten op honden die worden uitgelaten op het plein.

