Nieuwsbrief
De Wynbrekker
januari/februari
Wisseling van de wacht in groep 4/5
Uit de jaarkalender :
21 jan t/m
1 feb

Citotoetsweken

11 feb t/m
15 feb

Rapportgesprekken
groep 1 t/m 7

18 feb t/m
22 feb

Voorjaarsvakantie

25 feb t/m
1 ma

Adviesgesprekken VO

Toetsweken
In januari laten alle
leerlingen weer zien
wat ze allemaal
geleerd hebben het
afgelopen half jaar.
De toetsweken
starten op maandag
21 januari. Goed
slapen, goed ontbijten en een goed gevulde
lunchtrommel zijn weer erg belangijk deze weken!

Juf Rixt heeft de afgelopen weken met plezier het
verlof van juf Doutsen vervangen in groep 4/5.
‘’Echter merk ik dat ik meer voldoening haal uit het
werken met kleine groepjes kinderen. In overleg
met het team hebben we besloten dat mijn
kwaliteiten beter tot zijn recht komen bij de lessen
aan de Syrische leerlingen.’’
Juf Rixt zal vanaf februari de activiteiten met de
Syrische leerlingen weer voortzetten.
Juf Rixt en juf Suzanne zullen samen voor een zo
soepel mogelijke overdracht zorgen.
Gelukkig hebben we een enthousiaste collega
gevonden die erg gemotiveerd is dit verlof de
komende maanden in te gaan vullen. Haar naam is
Manda van der Zwaag en zij zal zich binnenkort
even aan jullie voorstellen. Vanaf 21 januari maken
de leerlingen kennis met haar.

Rapporten
Rapportgesprekken
In navolging van de citotoetsen worden de
rapportgesprekken ingepland. Deze staan voor
groep 1 t/m 7 gepland in week 7. Na de
voorjaarsvakantie staan de gesprekken voor groep 8
gepland. Jullie worden te zijner tijd geïnformeerd
over datum en tijdstip. Voorkeur voor dagen
kunnen worden doorgegeven aan de betreffende
leerkracht.

De afgelopen maanden heeft het team hard
gewerkt om zowel het uiterlijk als de inhoud van de
rapporten te verbeteren. In februari zullen jullie
allemaal het resultaat hiervan gaan
zien.
Ook hebben alle leerlingen vanaf dit
schooljaar een eigen IPC-portfolio
waarin hun ontwikkelingen, doelen,
resultaten, opdrachten en foto’s te
bewonderen zijn.

Vanaf vrijdag 15 februari hebben alle leerlingen de
kans om hun rapport te gaan showen.
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Nieuwsbrief van basisschool de Wynbrekker
Nationaal Ouderenfonds & de Wynbrekker

Namens de MR:

Vanaf januari zetten wij ons iedere maand met een
een leuke actie in voor het Nationaal
Ouderenfonds. De opbrengst van deze activiteiten
verdelen wij tussen onze ‘activiteitenpot’ en het
Nationaal Ouderenfonds. Op deze manier kunnen
wij ook het volgende schooljaar leuke
(buiten)schoolse activiteiten beleven én dragen we
bij aan een voor ons belangrijk goed doel.

Beste Ouders/Verzorgers,

De eerste acitviteit ‘Seniorensport’ zal plaats vinden
op dinsdag 29 januari. De leerlingen bereiden een
sportieve middag voor om samen met hun
pake/beppe/opa/oma/buurvrouw/buurman aan
deel te kunnen nemen. Zij krijgen hierbij hulp van
‘Seniorensport Lemmer’.
Binnenkort ontvangen jullie een flyer met alle
benodigde informatie!

Voor ouders en verzorgers van de leerlingen van
OBS basisscholen de Wynbrekker, Twa Yn Ien en
Reinbộge zijn afgelopen periode ouderavonden
gehouden over het onderwerp samenwerking en
samengaan van het betreffende Onderwijs Team 1
(OT1) scholen. Aanleiding voor dit belangrijke
onderwerp is de actuele krimpsituatie van de OT1
scholen.
Op basis van de uitgewisselde informatie en
meningen tussen aanwezige ouders, MR, directrice
en leerkrachten zijn de drie afzonderlijke MR teams
van OT1 van mening dat de bestaansrecht in
(nabije) toekomst van de OT1 scholen en daarmee
de borging van goed onderwijs voor de kinderen
een knelpunt zal worden.
Daarvoor hebben de drie MR teams de directie van
Gearhing toestemming verleend voor nader
onderzoek van verdere nauwe samenwerking en
eventueel samengaan van twee (Wynbrekker en
Twa Yn Ien) of alle drie de OT1 scholen in één
(nieuw) gebouw. Hierbij wordt eveneens
onderzocht wat de mogelijkheden zijn om ook de
Christelijke scholen uit Oosterzee en Echtenerbrug
te laten participeren.
Met vriendelijke groet,
MR Wynbrekker,
MR Twa Yn Ien,
MR Reinbộge.

Gezocht!
Met allemaal juffen op school lopen we af en toe
wel eens tegen een technische uitdaging aan. Wij
zijn op zoek naar iemand die een aantal uren per
week ons hierbij zou kunnen helpen. We hebben
ervaren dat betrokkenheid bij de school een pré is
dus vandaar dat we deze ‘vacature’ via de
nieuwsbrief verspreiden en hopelijk iemand in
Oosterzee aanspreekt. Voor vragen kunnen jullie
altijd de school even binnenlopen.
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