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In nij jier!
As alderearste de bêste winsken foar 2019!
Nei in noflike desimber moanne mei Sinteklaas en it Krystfeest, kamen wy yn it nije jier.
Wy hoopje dat elkenien in goeie fakânsje hie en klear is foar it nije jier.
Inloopuurtje Techniek
Op maandag 21 januari heeft ons inloop uurtje voor techniek plaats gevonden. Tijdens dit uurtje kon
iedereen die belangstelling had een kijkje nemen in de klassen. De kinderen konden van alles aan de
ouders, pake’s en beppe’s en vele andere belangstellenden laten zien. Het was een zeer geslaagde
inloop, bedankt voor uw komst!
Lice control
After every holiday, a head lice check took place again this week. Our school is free of lice!
Afwezigheid juf Truus
Zoals u al in de mail heeft kunnen lezen is juf Truus voorlopig nog afwezig. Aangezien er een enorm te
kort is aan invalkrachten ben ik toch blij u toch te kunnen melden dat de vervanging ingevuld is. Juf
Amanda neemt op dinsdag en woensdag de lesgevende taken van juf Truus over. Juf Gea zal op
dinsdagochtend de loco taken overnemen en juf Jitske neemt op vrijdag de lesgevende taken over.
Studie-ochtend 6 februari
Woensdag 6 februari zijn alle leerlingen vrij vanwege een studie-ochtend.
Slecht weer beleid
De winter heeft zijn intrede gedaan en ook hebben wij al regelmatig te maken met echt winterweer.
Wanneer de weersomstandigheden echt extreem worden kan dit vervelende gevolgen hebben. De
leerkrachten houden ten alle tijden de weervoorspellingen goed in de gaten.
Bij code groen is er niets aan de hand, bij code geel dient men alert te zijn. Bij code oranje en rood dient
men voorbereid te zijn en dit kan voor overlast zorgen.
Wanneer er code oranje/rood is afgegeven zal de loco bij de leerkrachten inventariseren of de
leerkrachten in staat zijn om op school te komen.
De loco kan in overleg de keuze maken om de school gewoon open te houden, later te starten met de
lessen (zodra het licht begint te worden bijv.), opvang bieden of de school geheel te sluiten.
De loco en/of directie zal altijd proberen u zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen via de mail
en/of website.
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
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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.
Rapportgesprekken
In week 7 zullen de rapportgesprekken weer plaats vinden. De gezamenlijke avond is in ieder geval op
dinsdag 12 februari. Op deze avond zullen wij de ouders uitnodigen die meerdere kinderen op school
hebben. Voor de bovenbouw volgt nog een extra avond. Het schema volgt nog.
Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant van de
leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de komende tijd aandacht aan
zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in gesprek gaan over een onderwerp wat wij
hebben behandeld of wat u juist aanspreekt. Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben
besproken en wat uw kind vooral aanspreekt bij dit thema:
Week 3:

(sociaal emotionele kennis)

bedeesd

week 4:

(sociale vaardigheden )

afspraken maken

week 5:

(sociale attitude)

als iemand iets fout doet, mag je lachen..

week 6:

(normen en waarden)

berouw

week 7:

(sociaal-emotionele kennis)

op je gemak…

week 8:

vakantie

week 9:

(sociale vaardigheden)

zeggen dat je het niet begrepen hebt.

Week 10:

(sociaal-emotionele kennis)

plezier
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Datum
Ma 28 jan

OMR vergadering

Woe 6 feb

studiedag team, alle leerlingen vrij

Di 12 feb

rapportgesprekken (schema volgt nog)

Ma 18 feb t/m vr 22 feb

voorjaarsvakantie

Ma 26 feb

juf Inge jarig

