November 2020

SinterKerst in aantocht
De spannende maanden van veel activiteiten komen eraan. 11 November,
Sinterklaas, Kerst en oud&nieuw. Een periode die in deze tijd volledig anders zal
zijn dan in de afgelopen jaren het geval is geweest.
11 November bijvoorbeeld, kan dit doorgaan? Hiervoor hebben we contact
opgenomen met de veiligheidsregio Fryslân. Die verwezen ons door naar de
volgende site: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaaren-dagelijks-leven/feestdagen. Op school gaan we wel een lampion maken en in
school gaan we een rondje doen met de lichten uit en lampjes aan.
4 November: Dankdag
En dan Sinterklaas; dat zal volledig anders gaan dan we gewend zijn. Allereerst
omdat wij de keuze hebben gemaakt, met de wetenschap dat er zeer divers
over gedacht wordt, om het uiterlijk van onze pieten passend te maken bij deze
tijd. Wij hebben, in overleg met de MR, de leerlingen (leerlingenraad en
plusklas), de schoolcommissie, Sinterklaas zelf en het team dit besluit genomen.
Een prachtige uitspraak van de leerlingenraad die ik een ieder op het hart wil
drukken:” Het is een kinderfeest, dan maakt het niet uit hoe de pieten eruit
zien”. Wij nemen het standpunt in dat op geen enkele wijze ons
Sinterklaasfeest, voor de kinderen, beïnvloed mag worden door welke discussie
hierover dan ook. De gezamenlijke intocht bij de vijver kunnen we helaas niet
organiseren. Verderop in deze nieuwsbrief zullen we uitleggen wat we wel gaan
doen. Ook het Kerstfeest zullen we dit jaar klein vieren in de klassen. Ook
daarover zullen we u op tijd informeren.
Een heel gedoe en veel geregel. Maar wat gaat het op De Voorde goed. Ouders,
kinderen en team zetten echt samen de schouders eronder. Uiteraard blijven er
altijd aandachtspunten en ja het kan vast nog beter. Maar de sfeer waarin wij
samen optrekken ervaar ik als zeer prettig. Een compliment naar een ieder. Het
is dealen met datgene waar we mee geconfronteerd worden, niemand zat
hierop te wachten. En dat is wat er gebeurt. Ik heb er alle vertrouwen in dat we
zo met elkaar de komende periode het goede voor de kinderen kunnen blijven
doen. Spelen-leren-groeien-ontwikkelen.
Over groei gesproken, we groeien als kool. Dus het is zaak alle drie jarigen zo
vroeg mogelijk in kaart te hebben. Dus mocht er nog een bijna drie-/vierjarige in
huis zijn die we nog niet hebben ingeschreven dan zou het fijn zijn dat op tijd te
weten. We starten in elk geval in november met onze 14e groep. Onze
administratie zal binnenkort ook starten met een inventarisatie van de 0-3
jarigen bij onze ouders. Hoe meer we vooraf weten, hoe beter we kunnen
inspelen op de toekomst.
Met vriendelijke groeten,
Gerard Bandringa
Directeur PCBO De Voorde

6 November: Verkeerstuin groep 7
9 November: MR vergadering
11 November: Sint Maarten
18 November: Schoolcommissie
vergadering
19 November: leerlingenraad
20 november: Dag Rechten van het kind
29 november: 1e adventszondag
3 december:
Sinterklaas op school, kinderen groep
1-3 ’s middags (12:30 uur) vrij……

Dag
2
3
5
6
6
7
8
10
12
15
15
16
19
20
21
23
25
25
27
28
29
30

Naam
Meike (2014)
Daphne (2009)
Jillus (2012)
Welmoed (2011)
Boaz (2016)
Giovanni (2010)
Bareld (2015)
Hanna (2016)
Dahné (2016)
Janna (2008)
Felix (2016)
Jaylin (2009)
Noud (2015)
Lieke (2016)
Joep (2016)
Femke (2012)
Luca (2011)
Marije (2008)
Rosa (2009)
Alwin (2010)
Ralph (2012)
Thijs (2009)

Groep
3 (b)
8 (b)
5 (a)
5 (a)
1 (d)
7 (b)
2 (c)
1 (d)
1 (d)
8 (a)
1 (d)
8 (a)
1 (c)
1 (d)
1 (d)
5 (a)
6 (b)
8 (b)
7 (a)
7 (b)
5 (a)
7 (a)

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. Al met al
betekent dit ook dat we per 1 november een nieuwe kleutergroep zijn gestart.
In oktober en november zijn 4 geworden en inmiddels op school begonnen (of heel
binnenkort) Mason, Anna, Armin, Waldemar, Ties, Zoë, Jorn, Boaz, Hanna, Dahné, Felix,
Lieke en Joep. Allemaal heel veel plezier op De Voorde. We gaan er samen een mooie tijd
van maken. Benieuwd wie we in december voor het eerst mogen ontmoeten op school.

Building Learning Power – De leerspieren
We hebben al regelmatig geschreven over ons onderwijs vormgeven vanuit de ideeën en theorieën rond Building
Learning Power. Voor degene die zich wil verdiepen hierin, de grondlegger hiervan is prof. Guy Claxton.
(https://www.guyclaxton.net)
Wat betekenen nu die leerspieren voor ons en uw kind? Hieronder een overzicht van de leerspieren met een hele
beknopte betekenis erachter. De sleutel is de wijze waarop de leerkracht denkt over en kijkt naar onderwijs, naar het
leren. Gaat het over het
product of over het proces?
En als een kind in de leerkuil
zit, wat gaat er dan
bijdragen aan het uit de
leerkuil klimmen? Welke
vaardigheid heeft de
leerling van nature wel en
welke vraagt nog
ontwikkeling? Door daarop
te focussen en leerlingen
bewust te maken hierin
groeit het leervermogen.
Alleen al het accepteren van
het feit dat iets NOG niet
lukt draagt bij aan een
mindset die nieuwsgierig
maakt naar hoe dan wel. De
vier leerspieren en de
daaraan gekoppelde
vaardigheden gaan er niet
voor zorgen dat een leerling
zondermeer ongelijknamige
breuken gelijknamig kan
maken. Ze zorgen er wel
voor dat, als ze water zien
branden, ze vaardigheden
ontwikkelen die het
mogelijk maken dat ze het
wel gaan begrijpen. Deze houding noemen ze ook wel een “groei-mindset”. Zie het maar als de uitspraak van pipi: “Ik
heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het
wel kan”. Hoe mooi zou het zijn dat onze
leerlingen, uw kinderen, uitstromen met die
nieuwsgierigheid, het VO in met een houding van
“Kom maar op”.
We hopen dit schooljaar nog op één of andere
manier een invulling te kunnen geven aan de
geplande voorlichting aan ouders hierover. We
gaan het zien. Wij zullen u in elk geval via de
nieuwsbrief blijven informeren hierover.

MR verkiezing
In de vorige nieuwsbrief heeft de MR een oproep gedaan voor een nieuw MR lid uit de oudergeleding. Daarop zijn
meerdere kandidaten die zich gemeld hebben naar voren gekomen. Dus we gaan een verkiezing houden.
Via deze weg stellen we de drie kandidaten voor. U ontvangt binnenkort een link naar een digitale stemming en uw
kind krijgt van ons kort daarvoor een brief met een unieke code erop mee naar huis. Voor elk gezin 1 code, dus ook 1
stem.
Jint Martijn van der Galiën:
Graag zou ik in aanmerking willen komen voor de vacature in de MR. Ik zal mij eerst voorstellen: mijn naam is Jint
Martijn van der Galiën. Ik ben getrouwd en vader van 3 kinderen van 4, 3 en 1 jaar. Daarnaast heb ik nog 2
bonuskinderen van 13 en 11 jaar. Mijn oudste zoon zit in groep 1. Ik ben werkzaam bij Rabobank Drachten Noordoost
Friesland als Adviseur Dagelijkse Bankzaken. Sinds 2018 ben ik OR-lid in de ondernemingsraad van Rabobank Drachten
Noordoost Friesland. Hier heb ik dan ook ruime ervaring opgedaan voor wat betreft vergaderen. Als OR-lid is het van
belang om kritisch te zijn met betrekking tot de keuzes die gemaakt worden.
De komende jaren zal ik verbonden blijven aan school, omdat mijn twee jongste kinderen ook naar De Voorde zullen
gaan. Ik vind het daarom ook van belang om betrokken te zijn bij de school en de keuzes die worden gemaakt voor de
toekomst van mijn, maar ook voor andere kinderen.
Fokke de Boer:
34 jaar, gehuwd met Baukje de Boer en trotse vader van Bareld de Boer uit groep 2C.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam als groepsbegeleider in de gehandicaptenzorg. In mijn vrijetijd ben ik betrokken
bij sportstichting Dol Fijn en coördineer ik al vele jaren het zwemmen. Daarnaast vind ik het interessant om beleids- en
projectmatig aan het werk te zijn. Zo heb ik vele jaren in het bestuur en diverse commissies gezeten bij sportstichting
Dol Fijn en PKN de Oase.
De vacature binnen de MR spreekt mij aan, omdat ik graag een bijdrage wil leveren aan de school waar onze zoon naar
toe gaat. Samen werken aan een school waar kinderen met plezier naar toe mogen gaan en een mooie basis mogen
leggen voor hun toekomst en later zelf ook met plezier op terug kijken. Ik heb hoop dat ik met mijn kennis en ervaring
een bouwsteen mag zijn voor de MR van de Voorde.
Corrie Ponne:
Graag zou ik als ouder van Froukje (groep 4) en Waldemar (groep 1) een bijdrage leveren aan de MR van de Voorde.
Door wat over mijzelf te vertellen hoop ik jullie een beeld te geven van wie ik ben.
In het dagelijks leven ben ik senior economisch adviseur bij de Gemeente Leeuwarden. Ik hou me daar bezig met allerlei
zaken die te maken hebben met innovatie en werkgelegenheid. Ik ben maatschappelijk betrokken en inmiddels alweer
11 jaar raadslid voor het CDA in de gemeente Smallingerland. Daardoor ook zeer ervaren in het lezen van stukken,
vergaderen en debatteren.
Ik zou graag een bijdrage willen leveren aan de MR en constructief willen meedenken over nieuw beleid. Ik ben
nieuwsgierig naar nieuwe ontwikkelingen binnen het onderwijs en hoe dat te implementeren op een manier dat
iedereen daar ook in mee wil gaan.
Wat zijn wij trots op de betrokkenheid van onze ouders bij de ontwikkeling van school. Samen naar een mooie
toekomst voor onze kinderen.

Verkeerstuin sponsorloop
Onze leerlingen van groep 7 maken elk jaar gebruik van de verkeerstuin. We kunnen niet genoeg het belang van veilig
weggebruik en weggedrag op de fiets benadrukken. Helemaal omdat zij binnen niet al te lange tijd naar het VO gaan.
De verkeerstuin Drachten draait volledig op vrijwilligers. Het is geweldig hoeveel vrije tijd zij in de veilige
verkeersdeelname van onze leerlingen steken. Dat kost natuurlijk wel geld en daarom doen wij al jaren mee aan de
sponsorloop tbv de verkeerstuin. De kinderen van beide groepen 7 hebben € 661,30 bijeen gelopen. Geweldig
resultaat zodat de vrijwilligers van de verkeerstuin hun werk voort kunnen zetten.
Het bezoek daarna aan (en in) een vrachtwagen op de parkeerplaats bij de Naturij over hoe om te gaan met een
vrachtwagen in het verkeer en specifiek gericht op de dode hoek waar de chauffeurs mee te maken hebben, heeft veel
indruk op de kinderen gemaakt.
Sinterklaas
De sint zal met zijn Pieten wel op school aanwezig zijn. Alles binnen de richtlijnen zoals die vanuit de RIVM zijn
aangegeven. Volwassenen houden de benodigde afstand. Maar binnen die grenzen kan ook het één en ander wel. Wij
zijn blij dat Sint en zijn Pieten wel op school komen. Wij zullen gedurende de dag filmpjes met de onderbouw ouders
delen via Parro. Hiermee willen we ook ouders deelgenoot maken van de wijze waarop de kinderen Sinterklaas en de
Pieten voor het eerst ontmoeten die ochtend. Dat zal uiteraard binnen de muren van de school zijn. Hoe en
wat…………… verrassing
. Daarnaast hebben we iets nieuws bedacht m.b.t. de cadeautjes. Ons speellokaal zal
veranderen in “De schatkamer van Sinterklaas”. Van Sinterklaas ontvangen ze een “toegangsticket” voor deze
schatkamer. Zij mogen dan zelf hun eigen cadeau uitzoeken. Op die manier hopen we nog meer tegemoet te komen
aan het individuele kind. Niet elke jongen een jongenscadeau en de meisjes een meisjescadeau. Samen met
Toycentrum Drachten komt er een mooie keuze voor onze kinderen. Een Piet en twee ouders van de schoolcommissie
begeleiden dit, ook weer conform de richtlijnen. Doel is er, ondanks de beperkingen, voor onze kinderen een
onvergetelijke dag van te maken.
De kinderen van groep 1 t/m 3 zijn de middag vrij. De middag is altijd voor deze groep kinderen een middag
“overleven”. Enorm hyper van de ochtend en dan moeten ze nog 2 uur. En vaak dan ook nog thuis iets met Sinterklaas.
Daarom denken we aan hen tegemoet te komen door dit zo te doen. Dus ze (gr 1-3) kunnen om 12.30 uur opgehaald
worden.
Escalatieladder vervanging
Om zo transparant
mogelijk te zijn
willen we
iedereen bij deze
inlichten over de
zgn. escalatieladder die we
volgen bij een
ziekmelding van
een leerkracht.

Lego bouwcompetitie
Wij gaan in de komende periode met een aantal klassen
meedoen met de lego scholen bouw competitie. De klassen
die meedoen krijgen van “Het Stenen Tijdperk” een box met
10 kg ongesorteerde lego, lego figuurtjes en lego
grondplaten.
Het bouw thema van groep 1 t/m 4 is: ‘Sinterklaasoptocht’
en het thema van groep 5 t/m 8 is : ‘Mijn school in de
corona periode’.
De klas heeft vervolgens 1 week om er iets moois van te
maken. Fantasie, creativiteit, samenwerken, herzien,
luisteren, doorgronden etc…… zoveel leerspieren die hierbij
aangesproken gaan worden. De klas maakt vervolgens een
fotocollage (digitale geletterdheid) van hun inzending. Deze
sturen we digitaal op. Na inzending zullen de ingestuurde
foto’s op de facebookpagina van het Stenen Tijdperk worden geplaatst zodat al jullie papa’s, mama’s, familieleden en
leerkrachten kunnen stemmen! Ook alle andere volgers mogen stemmen, dus we doen ons best! Via deze
Facebookpagina wordt t.z.t. de sluitingsdatum voor het stemmen bekend gemaakt.
(https://www.facebook.com/HetStenenTijdperk/?fref=ts) Via Parro en onze Facebookpagina zullen we de voortgang
met u delen.
De winnaars zullen eveneens via de Facebookpagina van het Stenen Tijdperk bekend worden gemaakt. De winnende
bouwers ontvangen van de organisatie een LEGO bouwbokaal en een mooie LEGO set! Ook zo wordt leren meer dan
alleen maar cijfers en letters.
Parro
Nagenoeg alle ouders hebben inmiddels de app al geactiveerd. Een fijne, snelle en efficiente manier om met u in
contact te zijn. We kunnen zo, AVG proof, veel informatie uit de klas met u delen. De ene leerkracht is er al heel
bedreven in, de ander moet hier nog in groeien. Niets menselijks is ook ons als leerkrachten vreemd
. Wij werken
hard aan de ontwikkeling vanaf onze kant, we streven ernaar dat we
aan het einde van dit jaar 100% van de ouders als gebruikers hebben
en dat elke klas actief hierin communiceert. Mocht u nog vragen
hebben over hoe en wat, juf Tea is onze grote kenner op dit vlak. Maar
ook via https://www.parnassys.nl/support/hulp-ouders kunt u veel
infomatie vinden.
Luizen
In meerdere groepen krijgen we van ouders meldingen van veel
gekriebel. Door de maatregelen van nu zijn de luizenmoeders (vaders)
niet meer aan het luizenpluizen. Dus bij deze de oproep aan iedereen
om thuis hier scherp op te zijn. Veel kammen is het devies. Mochten er
luizen of neten zijn, wilt u dat dan aan de leerkracht doorgeven zodat
we alle andere ouders kunnen informeren (zonder naam en toenaam)
zodat we met elkaar het probleem kunnen blijven tackelen.
Muziek in school
Nadat wij met De Lawei een overeenkomst hebben getekend om de
komende drie jaar onze cultuur educatie en muziek nog meer inhoud te
geven, hebben wij ook met Crescendo Drachten een overeenkomst
getekend om HaFaBra lessen te komen geven. Een mooie aanvulling op
de lessen van meester Arjan.

