Nieuwsbrief augustus 2020-2021

Voor u ligt de nieuwsbrief van augustus . Wij wensen u veel leesplezier!
Noteer deze data alvast in uw agenda!

Agenda
Vanaf 24 augustus

28 augustus

2 sept
7-10 sept
16 september
21 - 25 september
30 september

Startgesprek
formulieren mee
naar huis
Uiterste
inleverdatum
formulieren
Start lessen EHBO
groep 7-8
Gesprekken lln
groep 8
MR-vergadering
Week tegen het
pesten
Start
Kinderboekenweek

Informatie Gouden Week
Wij zijn dit nieuwe schooljaar weer gestart met de Gouden Weken.
Op basisschool De Populier vinden wij het belangrijk dat onze kinderen, ouders en leerkrachten zich
prettig en veilig voelen.
Om op een prettige wijze te kunnen samenleven op onze school hebben wij met elkaar een aantal
afspraken gemaakt.
Onze 6 uitgangspunten om samen te zorgen voor een goede sfeer zijn:
We zijn aardig tegen elkaar
We helpen elkaar en luisteren naar elkaar
We lossen ruzie samen goed op
We zorgen samen voor rust in de school
We zorgen goed voor onze spullen en die van de ander
We doen allemaal ons best

In deze “Gouden Weken” komen deze afspraken aan bod.
Maar er komt meer aan bod; in de groepen worden dagelijks coöperatieve werkvormen gebruikt om alle
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kinderen lekker actief mee te laten doen. Ook gebruiken de leerkrachten “energizers”: dat zijn kleine
opdrachten die zorgen voor afwisseling in de les, voor het losmaken van energie en voor het richten van
de aandacht. Het doel van een energizer is ook vooral dat het leuk is. Dat er even een moment is van
plezier maken met elkaar.

De schoolgids
Op onze website kunt u onze schoolgids vinden. Hierin staat belangrijke informatie over onze
basisscholen in onderwijsteam 2 van Gearhing en natuurlijk over onze school in het bijzonder.

Huisafspraken De Populier
Het brengen en halen van de kinderen:
Voorlopig hanteren we nog de afspraken van voor de zomervakantie. Dat betekent dat ouders bij het
brengen en halen niet in de school en op het plein komen.
Wij vragen ouders/verzorgers hun kinderen af te zetten bij het hek, waarbij u zelf rekening houdt met
de 1,5 meter afstand van anderen. We vragen u ook nog steeds om de kinderen maar door één
ouder/verzorger te laten brengen en halen.

Gouden week gesprekken
Doorgaans houden we de startgesprekken op school, samen met kinderen en ouders. I.v.m. de corona
vinden we het niet wenselijk om deze gesprekken ‘live’ op school te gaan voeren.
Natuurlijk willen we wel graag in gesprek met u en uw kind! Daarom krijgen alle kinderen deze week een
formulier mee naar huis dat uw kind, samen met u, in kunt vullen. Dit ingevulde formulier willen wij
graag uiterlijk vrijdag 28 augustus terug hebben zodat wij dit met uw kind kunnen bespreken.
We hopen op deze manier een goede start te kunnen maken.

Groep 8 gesprekken
De leerlingen en ouders van groep 8 worden binnenkort uitgenodigd om een gesprek te hebben met juf Wilma
en/of juf Ilse over het pré-advies voor het voortgezet onderwijs. U wordt via de Parro app uitgenodigd.

Contact ouders-leerkrachten
Voorlopig is er nog steeds geen ‘live’ contact tussen ouders/verzorgers en onderwijspersoneel. Contact
vindt voorlopig nog steeds via de e-mail, Parro app of telefonisch plaats. Wij hopen binnenkort ouders
weer in de school te kunnen ontvangen op afspraak in de school of op het plein. We zijn dan verplicht
om u een aantal gezondheidsvragen te stellen en uw gegevens te noteren. Deze gegevens kunnen
gebruikt worden om u, in geval van een corona gerelateerde calamiteit, te informeren of te bellen.
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Hygiëne & extra schoonmaak
We volgen de hygiëne richtlijnen van het RIVM: Kinderen en personeel wassen regelmatig handen met water en
zeep; Tafels en materiaal worden ook met regelmaat schoongemaakt met water en een sopje; We ventileren de
klaslokalen en kantoren zoveel mogelijk door ramen en deuren zoveel mogelijk open te zetten. Tip: Geef uw kind
een trui of vest mee.

Bereikbaarheid van de teamleden
Op de website onder het kopje “wie, waar, wanneer” staat informatie over de aanwezigheid van Jella van Seters,
(directeur) Jacob Anema (facilitair) en Tineke Steegstra (Intern Begeleider)op De Populier. Daarnaast zijn zij altijd
via de e-mail bereikbaar en desnoods telefonisch.
De locatie coördinator, Wilma Wicherink, is beschikbaar op dinsdag.
Mocht u met een van de teamleden willen spreken, vinden wij het prettig als u persoonlijk een afspraak maakt. U
hoeft niet te wachten tot de oudergesprekken plaatsvinden. Op dit moment vinden de gesprekken indien
mogelijk nog zoveel mogelijk telefonisch plaats.

EVEN VOORSTELLEN
Beste ouders en kinderen van De Populier,
Ik stel me graag even aan u/jullie voor. Ik ben Marye de Vries en zal voorlopig iedere
maandag voor een groep staan op De Populier. De leerkrachten hebben op maandag bij
toerbeurt een kantoordag en ik neem de groep dan over.
Ik ben 27 jaar, woon in Heerenveen en ben inmiddels 5 jaar werkzaam als leerkracht,
waarvan ik 4 jaar op De Meerpaal in Lemmer heb gewerkt. Dit schooljaar werk ik op verschillende scholen,
waaronder dus in Makkum. De andere dagen sta ik in Workum en in Boazum.
Dat ik juf wilde worden, wist ik al van kleins af aan. Het is me dan ook met de paplepel in gegoten, want mijn
moeder is ook leerkracht. Jullie kennen haar wel, het is namelijk juf Wilma! Ik vind het heel leuk om nu samen als
collega’s aan het werk te zijn.
In mijn vrije tijd ben ik in mijn moestuin of in de sportschool te vinden. Ook vind ik het heel leuk om piano en
gitaar te spelen. U zult me vast eens voorbij zien komen lopen, al dan niet met de gitaar op de rug. Tot
binnenkort!
Met vriendelijke groet,
Marye de Vries
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Hoi ik ben Julian Faber en ik kom uit Bolsward. Ik ben 22
jaar oud en loop dit jaar stage op “De Populier”.
De klas waar ik nu stage loop is in groep 5/6 bij juf
Marije en juf Ilse.
Ik zit in het 4de jaar op de Pabo op het NHL Stenden in
Leeuwarden. De opleiding die ik hiervoor heb gedaan was onderwijsassistent in
Sneek.
Mijn hobby is kaatsen, waar ik erg veel plezier in
heb. Ik heb belangrijke kampioenschappen
gewonnen en ook al veel prijzen. Ik ben er elke
dag wel mee bezig.
Niet alleen kaats ik zelf, maar ik geef hier ook
training in. Dit doe ik al 8 jaar en geef vooral de
jongste jeugd les. Ik organiseer wedstrijden en
spelletjesmiddagen.
Ik heb er dit jaar super veel zin in en we maken er
samen een leuke tijd van.

Trakteren
Tot de zomer vierden we de verjaardagen van de kinderen nog zonder traktaties. Na de vakantie kunnen kinderen
weer trakteren op een voorverpakte, gekochte traktatie. Denk aan: ijsje, zakje chips of kleine koekjes, doosje
rozijntjes, baby-Bel kaasje enz.
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Vervanging van leerkrachten
Wijze van vervanging bij ziekte van een leerkracht In geval van ziekte, verlof of scholing wordt er vervanging
verzorgd door een extern bureau.
Indien er geen invaller beschikbaar is, kiezen we er in dat geval voor om een groep te splitsen en deze onder te
brengen bij andere klassen. We willen graag voorkomen dat klassen naar huis worden gestuurd, maar in het
nijpende geval dat er voor meerdere klassen en/of voor meerdere dagen geen vervanging is, zullen we helaas
ouders verzoeken hun kind thuis te houden.
Het kan voorkomen dat we gebruik maken van ‘een wisselsysteem’: als een leerkracht meerdere dagen ziek is en
er geen inval beschikbaar is voor deze groep, zetten we een leerkracht van een andere groep in. De groep van de
ingezette leerkracht krijgt deze dag geen les. Deze kinderen blijven thuis. Hiermee wordt voorkomen dat steeds
dezelfde groep thuis moet blijven.
Let wel, kinderen worden niet zomaar naar huis gestuurd! We zullen dit uiteraard goed communiceren met de
desbetreffende ouders.

Kwink
We werken op school met Kwink. Dit is een online methode voor sociaal-emotioneel leren (SEL). Inclusief
burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs.

In de bijlage vindt u het uitlegboek voor ouders en de eerste koelkastposter met de onderwerpen
waaraan wij met de hele school de komende weken gaan werken.

Folders
In het begin van het schooljaar krijgen wij als school veel folders, reclamemateriaal en briefjes om uit te
delen. Wij delen de nodige folders en briefjes uit.
Met vriendelijke groet,
Team OBS De Populier
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