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Krekt op dit momint dwarrelje de snieflokjes nei ûnderen. Der leit al iis yn
de fearten en daliks leit der ek snie op it dak en op de dyk! No is it echt
winter! De jongste bern wienen drok dwaande mei it tema ‘ winter’, dan
past dit waar goed, dan wurd it echt! Ek wurde yn dizze wiken de cito
toetsen makke en komt aanst it earste rapport mei nei hûs.

Agenda:
28 januari: Audit op
school.

Continu rooster

28 januari: OMR

De eerste weken zitten erop. Dit bevalt ons en de meeste kinderen
prima! Natuurlijk zijn er leermomentjes, ook voor ons. Dat passen we
dan aan, het is voor iedereen even wennen. Van de MR ouders kregen
we door dat het bij de ouders over het algemeen ook goed bevalt.

8 en 11 februari:
Administratie dag
team, kinderen vrij.

Een paar aandachtspunten:
De jongste kinderen mogen rustig om 12.00 uur opgehaald worden hoor.
Het is voor hen best een lange dag. 4-jarigen hebben nog geen
leerplicht/schoolplicht.

11 en 12 februari:
Rapportgesprekken
18 t/m 22 februari:
Voorjaarsvakantie

Wil iedereen denken om de theedoek in de tas!
Nu in de winterperiode is het wellicht lastig, maar iedereen moet wel
écht om 8.15 uur in de klas zijn! Dan beginnen de lessen!
Ouders van de jongste kinderen mogen mee in school en dan ‘in tút en
derút!’. ( groep 1-4)
Wanneer ouders nog vragen hebben, kom na
schooltijd langs , stuur een mail of maak een
afspraak!

27 februari: De
waanzinnige boomhut,
groep 5,6
8 en 25 maart: Studie
dag team, kinderen
vrij.
11 maart: Karawane,
groep 7,8
15 maart: Landelijke
stakingsdag onderwijs
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LeerKRACHT
Dit is een trainingsprogramma voor leerkrachten. Binnen Gearhing worden alle teams hierin geschoold.
Het concept komt eigenlijk uit het bedrijfsleven. We krijgen ook de gelegenheid om bij zo’n bedrijf te
kijken. Maandag 21 januari was dat bij de pepermuntfabriek in Sneek,donderdag 24 jauari is dat bv. bij
de ING in Leeuwarden.
Wij waren dit schooljaar aan de beurt voor deze training. In principe hebben we het
trainingsprogramma nu afgerond. Nu gaat het erom dat we ons dit helemaal ‘eigen’ maken.
Een onderdeel van dat programma is de leerlingarena, we hebben op 9 januari zo’n eerste leerlingarena
gehouden. Dan worden een aantal leerlingen, nu uit de bovenbouw, gekozen die de vragen mogen
beantwoorden. Die vragen hebben betrekking op waar we in de lessen mee bezig zijn. Nu was dat bv.
het zelfstandig kunnen werken. De vragen worden opgesteld door de leerkrachten. Alle andere kinderen
zijn erbij en luisteren! De antwoorden en/of tips van de leerlingen worden daarna meegenomen en
vertaald naar acties. Zo horen we van de kinderen hoe ze dit ervaren,wat ze ervan hebben geleerd en
hoe het nog beter kan. Want dat is de rode draad voor zowel leerkrachten als leerlingen in dit
programma:

Samen elke dag een beetje beter!
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Pake en beppe
Zoals ieder jaar is het in februari weer tijd voor “Help Pake
& Beppe de vakantie door” en dat betekent dat er in de
Friese musea en archieven van dinsdag 19 t/m vrijdag 22
februari weer van alles te doen en te beleven is voor de
kinderen. Op vertoon van een pake, beppe of andere
volwassene, mogen de kinderen gratis naar binnen en
deelnemen aan de georganiseerde activiteit.

Het thema van dit jaar luidt: “Lekker ite, neat weismite”. De gehele week staat in het teken van eten en
duurzaamheid. Duik de keuken in, ruik de geuren en proef heerlijke hapjes. Alle deelnemende instellingen
organiseren leuke, leerzame en creatieve activiteiten voor jong en oud!
De website museum.frl zal vanaf begin februari geheel in “Help Pake & Beppe de vakantie door” stijl gehuld gaan.

Actie schoolleiders
Schoolleiders verdienen meer erkenning en waardering voor hun vak. De AVS (Algemene Vereniging
Schoolleiders) wil bereiken dat zowel politiek als maatschappelijk, maar ook bij de sociale partners,
draagvlak ontstaat voor het verminderen van de werkdruk en het verbeteren van het salaris van
schoolleiders in het primair onderwijs. In lijn met de manier waarop dit voor leerkrachten is geregeld.
In de komende periode blijven we gesprekken voeren om dit te bereiken en we ondersteunen dit met
acties.
In de week van 4-8 februari roepen de vakbonden AVS en CNV Schoolleiders op om deze week geen
vervanging te regelen bij ziekte van leerkrachten, om zichtbaar te maken wat het werk van een
schoolleider inhoudt.
Hierbij informeer ik u dat de directie van OT4 besloten heeft deel te nemen aan deze actie. De prioriteit
ligt in deze week niet bij het vinden van vervanging of het zoeken naar- en organiseren van
noodoplossingen voor opvang in de klas. In deze tijd van lerarentekorten is onze ervaring dat we hier
veel moeite voor moeten doen, vaak met zeer weinig resultaat. In geval van ziekte zullen wij u wel zoals
gebruikelijk informeren over dat uw kind niet naar school kan gaan. Wij hopen op uw begrip.
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