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Agenda
wo 19 jan

MR vergadering

di 1 feb

Studiedag

di 8 feb

Oud papier

ma 14 feb t/m do 17 feb

Oudergesprekken

vr 18 feb

Start voorjaarvakantie

di 8 mrt

Oud papier

Studiedag
Op dinsdag 1 februari is er een studiedag voor het personeel. Alle kinderen zijn deze hele dag vrij.

Oudergesprekken
In de week 14 februari vinden de oudergesprekken plaats. De leerkrachten zullen begin februari de gespreksplanners
open zetten. U krijgt daarover bericht.

Hekwerk Vlindertuin
Onderstaande bericht komt van de gemeente Weststellingwerf:
Vandalisme & overlast schoolplein Vensterschool
De afgelopen jaren is er veel overlast geweest op het schoolplein en het achterliggende openbare gebied van de
Vensterschool / ’t Vlechtwerk te Noordwolde.
De overlast bestaat uit vernielingen aan het pand en de speeltoestellen, het achterlaten van afval en het spuiten van
graffiti. Daarnaast zijn er verscheidene meldingen binnen gekomen van personen die aangeven zich onveilig voelen

door intimiderend gedrag. Ondanks het ingevoerde zerotolerance beleid, ziet de politie en handhaving dat de overlast
blijft. Het schoolplein van de Vensterschool heeft meerdere toegangswegen. Hierdoor is het lastig om de
veroorzakers van de overlast aan te spreken.
In goed overleg is besloten dat het plaatsen van hekken op de toegangswegen een goede maatregel is om het
schoolplein weer aantrekkelijk en veilig te maken voor de schoolkinderen.
Wat gaan we doen?
Op 18 januari wordt er gestart met het plaatsen van vier poorten.
Wij verwachten dat de werkzaamheden binnen enkele weken zijn afgerond.
Poort 1 zal eerst gesloten blijven.

Poort 2 zal door de Vensterschool worden
geopend en gesloten. Dit houdt in dat de
poort geopend is tijdens de reguliere
schooltijden.

Poort 3 (het hek bij groep 3) zal tevens door
de Vensterschool geopend en gesloten
worden.
Poort 4 zal altijd geopend zijn (24/7). Het
afsluiten van het openbaar gebied d.m.v.
poort 4 kan en mag enkel plaatsvinden in
opdracht van de gemeente.

Als de overlast door bovengenoemde maatregelen wordt verminderd, zal er worden gestart met aanpassingen aan
het schoolplein. Hiervoor zal een werkgroep worden aangesteld waarin ook ouders van de Vensterschool en de
peuterspeelzaal mee kunnen denken.
De leerlingenraad zal ook bij dat proces betrokken worden.
Vragen?
Mochten er inhoudelijke vragen zijn over de veiligheid in en rondom het gebied dan kan er contact worden
opgenomen met Chris Woudstra, c.woudstra@weststellingwerf.nl.
Voor vragen over het plaatsen van de hekken, sleutels of open- en sluitrondes dan kunt u mailen naar
vastgoed@weststellingwerf.nl.
c.woudstra@weststellingwerf.nl

vastgoed@weststellingwerf.nl

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu van deze week:
woensdag

donderdag

vrijdag

mandarijn

sinaasappel

appel

Achtergrondinformatie mandarijn

Achtergrondinformatie sinaasappel

Achtergrondinformatie appel

We willen u met klem verzoeken om ook op de andere dagen fruit mee te geven.

Beslisboom
Beslisboom versie 24 december 2021

Ouderbrief Comprix versie 3 januari 2022

