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Een doorsnee dag
De wekker gaat, ik sta op en voer mijn ochtendritueel uit. Daarbij lees ik ook altijd even een
krant. In het nieuws viel me vanmorgen de actie op vanuit de landelijke schooldirecteurenbond.
Men deed een oproep om deze week geen vervanging te regelen bij ziekte van collega`s. ‘hum,
daar moet ik even over nadenken’ zei ik tegen mezelf. Maar niemand luisterde, want de een was
al richting school en de ander lag op bed of was in de badkamer. Hopelijk is dit normaal en
herkent u dit…
Enfin, ik reed die ochtend naar school toe en parkeerde mijn auto bij school rond acht uur en
stapte uit. Een aantal collega`s waren al op school want de school was al mooi verlicht. Achter
mij stapten ook nog twee collega`s uit. Eenmaal binnen begon het ritueel van begroeten en
vragen hoe gaat het, want niet iedereen werkt op dezelfde dag. ‘nog gefeliciteerd met je
verjaardag, dank je!’ Dit mocht ik twee keer doen, aangezien er twee collega`s jarig zijn geweest
in de afgelopen dagen. Bij het begroeten van de derde en vierde collega: “Goedemorgen, maar ik
geef je vast aan, ik voel me niet lekker. Ik denk aan de griep, maar thuisblijven is geen optie”. Ik
zei: “Oké?”. En prompt moest ik denken aan het stukje in het nieuws over het niet regelen van
vervanging. Weer een andere collega zei dat alles prima was, “oef, gelukkig!” gaf ik als
antwoord.
Ik vervolgde mijn weg door school om iedereen te begroeten… Intussen mocht ik vlug nog een
digitaal schoolbord opnieuw instellen, er miste een snelkoppeling. Verder hadden we ook als
team nog snel een kort overleg mbt de beschikbare ruimtes, want het was vandaag behoorlijk
druk op school. En het geval wil dat we in de afronding zitten van de citotoetsen. Sommige
kinderen moeten nog individueel worden getoetst, doordat ze ziek zijn geweest, de griep.
Misschien was het vandaag nog drukker dan een normale doorsnee dag, maar ook dat is
tegenwoordig normaal. Vandaag hadden we een inloop-uur van de schoolverpleegkundige,
muziekmeester Andries Renema kwam voor muziekles, De ouderen en begeleiding van project:
‘Mei elkoar, foar elkoar’ waren er en er liep nog een nieuwe stagiaire rond; Elske. Een gezellige
boel met z’n allen! En dan te bedenken dat de dansles helaas niet doorging ivm … de griep! De
dansleerkracht zit thuis met de griep. Anders was het nog voller geweest!
Maar het is het allemaal waard, de leerlingen, leerkrachten en alle volwassenen genieten en leren
van elkaar. Het is bijzonder om te zien hoe iedereen liefdevol men met elkaar omgaat. De school
leeft! Kinderen kwamen vanmorgen enthousiast binnen en werden begroet door de leerkrachten
met een lach. Op het lesplein en in de klas waren de kinderen en leerkrachten lekker aan het
werk.
Vandaag was het een doorsnee dag op een gewone dorpsschool, maar met hele bijzondere en
buitengewone mooie momenten!
Nu ik terugdenk aan het stukje van vanmorgen in het nieuws mbt het wel of niet vervangen.

Als het een beetje kan zoek ik liever deze week wel vervanging, al is het alleen maar om het feit
dat je dit niemand deze doorsnee dag mag onthouden. Behalve als je de griep hebt, want ziek is
ziek.
Namens het team dorpsschool ‘de Twa-ikker’, Gradus Kootstra

Belangrijke data
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donderdag 14 februari
maandag 18 februari t/m
vrijdag 22 februari
dinsdag 26 februari
donderdag 28 februari
vrijdag 8 maart

rapporten mee
voorjaarsvakantie
oudergesprekken
oudergesprekken
koffieochtend

Jarigen in februari

Datum:
04 februari
20 februari

juf Sabine
Ronja Bouius

Personeel
Er is een tijd van komen en helaas ook een tijd van gaan...
Deze week neemt juf Amber (stagiair onderwijsassistent in gr 7/8) afscheid. Juf Amber is het
hele jaar al onderdeel van ons team en heeft, naast dat ze zelf veel geleerd heeft voor haar
eigen opleiding, ook veel werk uit handen genomen van de leerkrachten. Administratieve taken,
toneelstukjes met de kinderen bedenken en uitvoeren, muziekles geven, toetsen nakijken,
groepen kinderen buiten de klas begeleiden... Amber draaide haar hand er niet voor om.
We willen je ontzettend bedanken voor alles wat je voor ons hebt gedaan, Amber, en wensen je
veel succes in je loopbaan.
Ook juf Tine (Lio-stagiair) gaat ons binnenkort verlaten. Woensdag 13 februari staat ze voor het
laatst voor groep 1 en 2. Juf Tine is vorig jaar bij ons begonnen als stagiair en is dit jaar bij ons
gebleven als Lio (leraar in opleiding). Na dit schooljaar is juf Tine dan ook afgestudeerd
leerkracht. Tine heeft 3 dagen per week de groep lesgegeven en heeft helemaal kunnen
meemaken wat het vak van leerkracht inhoudt. Naast het thema's en lessen voorbereiden en
geven, heeft ze zich dus ook bezig gehouden met alle vergaderingen, toetsen, administratie en
gesprekken met ouders. Na de voorjaarsvakantie is Tine nog aanwezig bij de rapportgesprekken.
We wensen juf Tine ook veel succes als leerkracht basisonderwijs. Wij weten al dat je een
superjuffie bent.

Ook is juf Thea Hiemstra, onderwijs assistente, volgende week voor het
laatst bij ons op de Twa-ikker. Zij gaat een nieuwe uitdaging aan; na de
voorjaarsvakantie heeft ze een baan gekregen als leerkracht van groep 3 en
4 in Leens. Thea van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan. Voor ons als
school is het erg jammer, maar we zijn op dit moment druk bezig met het
invullen van de vacature die is ontstaan.
Alle drie hartelijk bedankt voor jullie inzet op de Twa-ikker.

Ledengeld Noventa
Eind februari zal weer het jaarlijkse ledengeld van Noventa via automatische incasso worden
geïnd.

Leerplicht en Verlof

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter
uitzondering op deze regel mogelijk. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels zijn
beschreven vanuit de overheid.
Op de website van de gemeente Achtkarspelen staat het verlofbeleid en de leerplichtwet
beschreven.
https://www.achtkarspelen.nl/inwoners-achtkarspelen/pdfs_44118/item/foldersleerplicht_24835.html

Jeugdclub Sjaki
Hieronder vindt u een korte lijst van data van de jeugdclub
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

22
16
10
22
12
27
25
11
23
11

februari
maart
april
mei
/ 13 juli
september
oktober
november
november
december

lasergame, aanvang: 17.00 uur, kosten € 1,00
playback show van 1 tot 99 jaar, aanvang: 19.30 uur, kosten € 1,00
knutselmiddag, aanvang: 14.30 uur, kosten € 1,00
puzzeltocht, aanvang: 14.30 uur, kosten € 1,00
spijkerdorp, nadere informatie volgt
beachparty, nadere informatie volgt
spelletjesmiddag, aanvang: 14.00 uur
lampionnen optocht, nadere informatie volgt
intocht Sinterklaas, nadere informatie volgt
kerst knutsel maken, nadere informatie volgt

Tenslotte
In deze brief staat informatie en mocht u daar nog vragen over hebben of over iets anders, kom
gerust even langs.
U kunt de groepsleerkracht van uw kind of de IB-er van onze school, juf Fenje Koksma altijd
benaderen. Ook mijn deur staat voor u open en u bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Gradus Kootstra
directeur dorpsschool ‘de Twa-ikker’

