Leeuwarden, 5 november 2021
Geachte ouders/verzorgers van ons IKC,
Bij deze aandacht voor de actualiteiten van de afgelopen en komende weken.

Gedicht van de week voor de kinderen
De dagen worden korter
De broeken juist weer langer
De spinnen steeds brutaler
Mijn zusje alsmaar banger
Het gras is kletsnat
Mijn huid voelt kurkdroog
De blaadjes vallen op de grond
Ik gooi ze weer omhoog
De herfstwind maakt het koud
De chocomel is warm
Ik loop lekker door het bos
Met oma aan de arm

Lerarentekort en vervanging
Bij deze willen we de zorgen met u delen die wij hebben t.a.v. het lerarentekort.
De afgelopen periode hebben we al meerdere keren te maken gehad met ziekte
onder de leerkrachten.
Wij merken dat het steeds moeilijker is om deze leerkrachten te vervangen door het
genoemde tekort. Er zijn geen invalleerkrachten beschikbaar.
Tot nu toe lossen wij de vervanging op vanuit het team. Dit is niet altijd haalbaar,
mede omdat er dan andere werkzaamheden blijven liggen en er veel onrust in de
organisatie van het onderwijs ontstaat.
Het is daarom belangrijk om te kijken hoe te handelen bij ziekte of afwezigheid van
een leerkracht.
Indien er bij ziekte of afwezigheid van een leerkracht geen vervanging is, worden de
leerlingen de eerste dag niet naar huis gestuurd.
We kijken altijd vanuit mogelijkheden maar ook uit zorg om de kinderen, het team en
ouders.
Het is daarom goed om op de hoogte te zijn van onderstaande stappen, in geval van
ziekte:
1. De eerste dag zullen wij zorg dragen voor vervanging.
2. Parttime leerkrachten worden gevraagd om te vervangen.
3. We kijken naar de mogelijkheid van vervanging door leerkrachtondersteuner,
onderwijsassistent of PABO student;
Een collega leerkracht heeft dan de supervisie over de betreffende groep.
4. Indien er voor de tweede dag van afwezigheid nog steeds geen vervanging is,
zullen de kinderen helaas thuis moeten werken. De ouders worden een dag van
tevoren, voor 18.00 uur, hiervan op de hoogte gebracht.
5. Er wordt naar gestreefd dat een groep niet langer dan twee dagen thuis moet
werken.
Deze afspraken zijn opgesteld om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven
waarborgen, om de werkdruk bij het personeel niet nog hoger op te laten lopen én
om leerlingen zo weinig mogelijk naar huis te hoeven sturen.
We begrijpen dat het voor u vervelend kan zijn als uw kind(eren) onverwachts thuis
moet(en) blijven. Wij zullen dit, binnen onze mogelijkheden, proberen te voorkomen.
Wij vragen uw begrip voor die situaties waarin dit echter niet mogelijk is.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met Talia.
Jarig
Deze week hebben we de verjaardag gevierd van Vin, Doris en Stan. Vin is vier jaar
geworden. Hij ging al bij ons naar het Kleine Orkest (peuters en vanaf maandag zit hij
nu bij de Savanne.
Allemaal van harte gefeliciteerd.

Schoolschaatsen groep 5, 6, 7 en 8
Vrijdag 5 november a.s. gaan we na twee jaar eindelijk weer schoolschaatsen. De
lessen zullen plaatsvinden op 5, 12, 19 en 26 november en 3 december van 11.1011.55 uur.
De kosten voor het schaatsen zijn €27,50 euro. Dit is inclusief instructie,
schaatshuur, helmgebruik, diploma’s en koek en zopie tijdens de Elfstedentocht.
We vertrekken rond 10.30 van school, zodat we ruim tijd hebben om alle kinderen
van schaatsen te voorzien en aan te doen.
Het zou fijn zijn, als er een aantal ouders kunnen helpen bij het aandoen van de
schaatsen. U kunt zich opgeven bij Wieke Borsch (w.borsch@pcboleeuwarden.nl).
Graag voor woensdag a.s. met de gewenste datum, dan maak ik een rooster voor de
data van het schoolschaatsen.
Informatie over de betaling volgt nog.
Voor vragen kunt u terecht bij Wieke Borsch.
Extra informatie van de ijshal.
Binnenkort doet uw kind mee aan de lessen Schoolschaatsen in de Elfstedenhal! Dit
jaar zit de schaatshuur weliswaar inbegrepen bij de prijs, maar we merken dat het
voor kinderen die zelf schaatsen hebben natuurlijk fijner schaats op hun eigen
schaatsen. Deze schaatsen moeten wel geslepen zijn (na natuurijsgebruik zijn ze
zéker bot). Wilt u hier aan denken? Voor aanvang van de les ‘snel even slijpen’ lukt
ons niet.
Kinderen krijgen van ons een haarnetje en een helm op; dit is veiligheid technisch bij
ons verplicht. Een eigen helm meenemen, zoals een ski-/fietshelm, is prima (er hoeft
dan geen haarnetje van ons onder natuurlijk). Ook het dragen van handschoenen
hoort daar bij!
En tenslotte; als u als begeleider mee bent, vragen we assistentie bij het aandoen
van de schaatsen en bij de afsluitende les ook wat hulp bij hand en spandiensten.
Als de les gestart is, mag u als begeleider aan de buitenzijde van de baan mee
schaatsen! Handschoenen en een helm (indien voorradig; leerlingen gaan voor) zijn
ook daar verplicht en dit mee schaatsen is o.v.b. van aanpassingen opgelegd vanuit
het RIVM.
We wensen uw kind plezierige lessen toe!
Team Schoolschaatsen Elfstedenhal
Schoolfotograaf
We hebben gelukkig alweer een nieuwe datum geprikt.
Maandag 1 november komt de schoolfotograaf bij ons op school.
Voor de broertjes/zusjes foto na schooltijd geldt: het zijn dezelfde tijden als de
planning van de vorige keer.
Willen de ouders die ons deze dag zouden helpen laten weten of ze maandag 1
november erbij kunnen zijn?
Voor vragen mag u mailen naar: r.vdgalien@pcboleeuwarden.nl

Oproep ouderraad
Beste ouders/verzorgers,
Namens de ouderraad een bericht richting jullie allen.
Op het moment bestaat de OR uit 5 personen en dit is vrij weinig.
Alhoewel het wel een aangenaam gezelschap is kunnen we meer input gebruiken!
Er zijn namelijk altijd onderwerpen die moeten worden besproken en het zou fijn zijn
om hier met meerdere mensen over te sparren.
Te denken aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, de Koningsspelen en zo zijn er meer
punten die naar voren komen in de OR.
We zoeken gemotiveerde, enthousiaste ouders/ verzorgers die in de OR willen
plaatsnemen.
Namens de OR, bedankt!
Schoolfruit
In de periode van 15 november t/m 18 april ontvangen de kinderen weer drie dagen
schoolfruit.
In de volgende Nieuws van de week ontvangt u meer informatie.

Dalton kernwaarde verantwoordelijkheid, zo doen we dat bij de Savanne:
De kinderen van de Savanne mogen zelf de verantwoordelijkheid nemen over waar
zij spelen. Het geeft ze een stukje vrijheid die we als leerkrachten kunnen geven
doordat we structuur bieden. Zo kunnen de kinderen vanuit de structuur van ons
kiesbord vrij kiezen uit de aangeboden activiteiten.
Ook zijn de leerlingen vrij om op een eigen gekozen dag te werken aan hun taken.
Ze weten dat de gegeven taak binnen een week klaar moet zijn, of je de taak direct
op de maandag wilt maken of dat je deze op een andere dag in de week maakt
daarin mogen de leerlingen hun eigen verantwoordelijkheid nemen.

Voor de volwassene

Hoe meer dat we elkaar
helpen
Hoe meer we er voor
elkaar zijn.
Hoe meer dat we om
elkaar geven.
Hoe meer dat we met
elkaar delen
Hoe mooier de zon schijnt
in ieders leven.

We wensen jullie een fijn weekend en tot maandag 1 november!
Vriendelijke groet,
Team Dalton IKC Albertine Agnes

