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Aan de ouders en verzorgers,
Begin februari heb ik een hele grote groep kinderen uit de bovenbouw gevraagd om iets te op te
schrijven over school en dan met name over de leerkrachten. Ik vroeg aan ze: ‘Wat vind je dat
ze goed kunnen of niet?’ Vervolgens pakte ik een vel papier ter grootte van een A2-formaat en
dat is best groot. Wat nog groter was of beter gezegd grootser is het resultaat wat het ons als
team dorpsschool ‘de Twa-ikker’ opleverde.
De kinderen schreven hun ‘feedback’ op over ons als team op het vel papier. Wellicht heeft u wel
eens gehoord van het woord ‘feedback’ en daarom heb ik het voor mezelf en u opgezocht:

“Feedback betekent letterlijk terugkoppeling. Het geven van feedback is een belangrijke
vaardigheid voor de coach. Door middel van feedback wisselen coach en gecoachte
informatie uit over elkaars houding en gedrag. Daardoor is de gecoachte in staat zijn
handelen kritisch onder de loep te nemen en zo nodig aan te passen”.
‘Onze’ kinderen gaven dus op dat moment een terugkoppeling op het gedrag en de houding van
de leerkrachten, directeur en IB-er. En dat kunnen ze dus heel erg goed! (zie volgende pagina)
Het vragen van deze ‘feedback’ aan de kinderen is een deel van de feedback die we hebben
gebruikt voor onze studiedag op 6 februari omtrent het bijstellen van de missie en visie op onze
school. We hebben als team toen even stil gestaan bij de dingen die we dagelijks doen. ‘Is dit
wat we willen? Dragen we dit als team met trots uit?’ We hebben ook de ouders van de MR/SR
en ‘externe’ partners gevraagd om feedback. Zo krijg je een goed inzicht hoe er naar ons wordt
gekeken. Klopt dit met ons zelfbeeld?
We hebben een mooie woensdagmiddag gehad waar we hebben teruggekeken en uitgesproken
wat we willen voor nu en in de toekomst. We zijn nog druk bezig om dit goed neer te zetten op
papier. Ook hoe we het in de praktijk nog beter kunnen uitvoeren. We zijn volop bezig met het
‘spiegelen’.
U krijgt hier in mei een verslag van en het zal ook terugkomen in de schoolgids van volgend jaar.
Hieronder vindt u een woordweb. Het groene gedeelte is de ‘feedback’ van de kinderen.
namens het team dorpsschool ‘de Twa-ikker’,
Gradus Kootstra.

Personeel
Zoals u weet is Juf Anna voor onbepaalde tijd ziek. Gelukkig hebben we daar
iemand anders voor weten te vinden, juf Wilma Bosma. Samen met juf Jozien staat
ze voor groep 3/4. Van harte welkom op onze school!

Verkeer
De verkeerssituatie rondom school wordt binnen afzienbare tijd aangepakt volgens de
vertegenwoordiger van de gemeente Achtkarspelen. Eind december 2018 is de gemeenteraad
akkoord gegaan met het vrijmaken van extra geld om de schoolzones in Achtkarspelen veiliger te
maken.
Dit project wil de gemeente graag samen oppakken met VVN en daar is ze inmiddels druk mee in
gesprek om te kijken naar de mogelijkheden. De gemeente Achtkarspelen is al bezig met een
‘pilot’ in Harkema. De resultaten uit deze ‘pilot’ neemt de gemeente mee naar de andere
projecten rondom het aanpassen van de schoolzones. In de komende weken wil de gemeente
Achtkarspelen dan afspraken maken met elke school afzonderlijk om ‘het veiliger maken van
schoolzones’ op te pakken.
Binnenkort krijgen de ouders die hebben aangegeven om mee te denken over verkeerszaken op
school een uitnodiging. Wilt u ook (nog) meedenken dan bent u van harte welkom en kunt zich
aanmelden bij directeur G. Kootstra (twa-ikker@noventa.nl)

Identiteit
Tijdens de studiemiddag waarover ik eerder heb geschreven in deze nieuwsbrief, hebben we
gekeken naar onze missie en visie. Logischerwijs hebben we ook gesproken over onze identiteit.
Wie zijn we en waar staan we voor? In dit schooljaar zouden we daar graag samen met de HVO
en GVO docent met u over in gesprek willen. U betrekken in wat ‘we’ doen op school aan
identiteit.

Helaas hebben we moeite met het vinden en vasthouden van een HVO docent.
Daarom hebben we in goed overleg de avond opgeschoven naar het begin van het nieuwe
schooljaar.
Vooraf aan deze avond gaan we op de studiedag(en) ons als team verdiepen, waar we heen
willen met de invulling van identiteit op school. Verder gaan we proberen een nieuwe docent
HVO te vinden en vasthouden. We houden u op de hoogte.

Belangrijke data
o
o
o
o
o

woensdag 13 maart
vrijdag 15 maart
vrijdag 15 maart
woensdag 20 maart
dinsdag 2 april

koffieochtend
school dicht i.v.m staking
NL-doet, landelijke vrijwilligersactie
open - ochtend 4-jarigen
studiemiddag team, leerlingen om 12.00 uur VRIJ

Jarigen in maart

Datum:
07
13
13
27
27
30

maart
maart
maart
maart
maart
maart

Carina Jagersma
Shenia Feenstra
Hendri Ijtsma
Semian Broos
Erick de Bruin
Selina Postma

Vrijwillige ouderbijdrage
Begin april zal het tweede gedeelte van de ouderbijdrage via automatische incasso worden
geïncasseerd. Ouders / verzorgers, die niet via automatische incasso betalen, ontvangen in april
een nota voor het gehele bedrag.

Jeugdclub Sjaki
Hieronder vindt u een korte lijst van data van de jeugdclub
o 16 maart
playback show van 1 tot 99 jaar, aanvang: 19.30 uur, kosten € 1,00
o 10 april
knutselmiddag, aanvang: 14.30 uur, kosten € 1,00
o 22 mei
puzzeltocht, aanvang: 14.30 uur, kosten € 1,00
o 12 / 13 juli
spijkerdorp, nadere informatie volgt
o 27 september
beachparty, nadere informatie volgt
o 25 oktober
spelletjesmiddag, aanvang: 14.00 uur
o 11 november
lampionnen optocht, nadere informatie volgt
o 23 november
intocht Sinterklaas, nadere informatie volgt
o 11 december
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’

