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Agenda
Datum

Activiteit

ma 6 jun

2e Pinksterdag leerlingen vrij

di 7 jun

Oud papier

vr 1 jul

"Venster Fair"

ma 4 jul

Oudergesprekken

di 5 jul

Oud papier

di 5 jul

Excursie Westerbork Groep 8

di 5 jul

Oudergesprekken

wo 6 jul

Oudergesprekken

do 7 jul

Oudergesprekken

wo 13 jul

Afscheid groep 8

vr 15 jul

Leerlingen vanaf 11:45 uur vrij; start zomervakantie

Personeel
Per 1 juni is juf Leonie begonnen aan een nieuwe baan in Drachten. Ze wordt in groep 6 vervangen door juf Manon
Eijer.
Daarnaast heeft er een wijziging plaats gevonden in de onderbouw. Juf Germa staat vanaf deze week iedere dag
voor groep 2. Juf Jenny doet op maandag en dinsdag ondersteuningswerkzaamheden, waarbij het accent
voornamelijk ligt op groep 1.

Verder zijn we achter de schermen druk bezig met de formatie van volgend schooljaar. Op dit moment is er nog niets
te zeggen over welke leerkracht er volgend schooljaar voor welke groep staat. Dit hopen we natuurlijk wel zo spoedig
mogelijk te kunnen communiceren.
We weten wel dat we komend schooljaar weer 8 groepen mogen maken!
We kunnen ook alvast aangeven dat juf Corine volgend schooljaar niet meer op de Vensterschool werkt. Zij heeft
aangegeven dat ze graag eens op een andere school zou willen werken. Ze gaat naar de Sinnewizer in Wijnjewoude.
Ze wordt juf van groep 6.

Venster fair
Op vrijdag 1 juli organiseert de Oudervereniging de “Venster fair”. Reserveer deze datum
alvast in uw agenda!
De OV vraagt hierbij wel uw hulp! Kunt u helpen om deze dag tot een succes te maken,
stuur dan een mail naar onderstaand mailadres.
U kunt zich ook melden bij Wilma Jager, Yvonne van Komen of Ruth Stelma.

ov@vensterschool.net

Nieuwe leerling
Onlangs hebben we Robin mogen verwelkomen op school. We wensen hem er veel
plezier en een leerzame tijd.

Oud papier
Op dinsdagavond 7 juni wordt er weer oud papier opgehaald. Wilt u het papier weer vanaf 18.00 uur aan de weg
zetten? Ouders van de volgende leerlingen zijn ingedeeld:
Naam leerling

Groep

Liam

2

Tess

5

Koen

4

Sven

7

Thijs

7

Tayisa

7

We zijn nog op zoek naar een extra helper. Als u beschikbaar bent, kunt u zich via onderstaand emailadres
aanmelden.
ov@vensterschool.net
U kunt ook een WhatsApp bericht sturen aan Ruth Stelma: 06 22342393 (liever niet bellen)
We verwachten u om 18.30 uur bij school. Wij rekenen op uw komst. Alvast bedankt.
Met vriendelijke groeten,
de oudervereniging.

Gebruik ouderportaal
Op verzoek van een aantal ouders zetten we hieronder een aantal tips voor het gebruik van het ouderportaal op een
rijtje:
Als u linksboven op de blauwe knop “menu” klikt, ziet u uw naam in het grijs tussen haakjes. Daarachter staan
twee pijltjes. Door op de pijltjes te klikken, voert u de laatste update van het portaal uit. Op die manier kunnen
nieuwe aanpassingen worden gebruikt.
Onder de knop “menu” staat ook de functie instellingen. Als u daar op klikt en vervolgens op “meldingen
ongelezen”, dan kunt u aangeven op welke momenten u een melding van het ouderportaal wilt ontvangen.
Als u in een bericht een leuke foto van uw kind(eren) ziet kunt u die bij uw favorieten zetten. Dat doet u door
op de betreffende foto op het sterretje rechtsboven te klikken. In het menu staat de knop “mijn archief”. Daar
vindt u alle foto's die u een sterretje heeft gegeven. U kunt op die manier overigens ook berichten bewaren.
De foto's die u in uw archief heeft geplaatst, kunt u ook downloaden. Dit downloaden doet u door op de 3
puntjes te klikken rechts in de blauwe balk. Let op: De foto's zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik. Er is
geen toestemming voor verspreiding op sociale media.
Bij sommige activiteiten in de kalender kunt u zich inschrijven voor die activiteit. Bijvoorbeeld om te helpen bij
het ophalen van oud papier.
Onder de knop “Administratie” staan weer 3 andere knoppen. U kunt er een verlofaanvraag doen. Als u dat
heeft gedaan, moet er nog wel daadwerkelijk verlof toegekend worden door de schoolleiding. Als dat is
gebeurd, zult u een melding krijgen in het ouderportaal.
Bij de gespreksplanner kunt u een tijdstip kiezen voor het oudergesprek. Op dit moment staan er (nog) geen
oudergesprekken gepland. De leerkrachten sturen een melding wanneer de gespreksplanner ‘open’ gezet
wordt.
Onder toestemmingsverklaring kunt u per kind aangeven of beeldmateriaal van uw kind(eren) gebruikt mag
worden in de nieuwbrief, de schoolgids, in de krant, op het ouderportaal, op sociale media of op de
schoolwebsite. Een groot aantal ouders heeft dat al aangegeven. Als u dat nog niet heeft gedaan, dan
verzoeken we u dat spoedig te doen.
Ouders die het lezen van het weeknieuws in het ouderportaal niet zo prettig vinden, kunnen het weeknieuws ook
altijd lezen op onze website. Daar is het een PDF bestand, wat wellicht prettiger leest op een telefoon.
Weeknieuws op de website

Schrijvers in groep 3
Op woensdag 1 juni kreeg groep 3 bezoek
van 2 schrijvers. Pim Lammers kwam
voorlezen uit door hem geschreven boeken
en gedichten. De kinderen hebben ademloos
geluisterd en gekeken.
Het boek “Het lammetje dat een varken is” las
hij ook voor.
Johan Veenstra heeft dit boek namens de
Stellingerwarver Schrieversronte vertaald,
met als titel: “Et laompien dat een varken is”.
Hij heeft het boek in de streektaal
voorgelezen aan de kinderen.

Dit boek hebben de kinderen van groep 3 ook allemaal mee naar huis gekregen.

Verlag MR vergadering
Afgelopen dinsdag zijn er weer een aantal zaken besproken die spelen in en rondom school, dit in de aanwezigheid
van twee eventuele nieuwe kandidaten voor de MR.
De situatie rondom de Oekraïense leerlingen is toegelicht. Dat dit in de klassen indruk heeft gemaakt is duidelijk, ook
dat dit een verrijking kan zijn voor medeleerlingen.
De omvang van de klassen ("de formatie”) en de aantallen groepen voor volgend jaar is vastgesteld en heeft de
instemming van de MR. Op basis van het geld dat per leerling beschikbaar is, zou er voor volgend schooljaar maar
ruimte zijn voor 6 groepen. Hierbij zouden 2 keer 2 groepen samengevoegd moeten worden. Dat het gebouw voor
zulke grote groepen niet gebouwd is, werkt in ons voordeel. Comprix heeft extra geld beschikbaar gesteld om toch
met 8 groepen het volgende schooljaar in te kunnen gaan.
Zaken die in de GMR van Comprix spelen zijn aangestipt.
Daarnaast is er uitgebreid gesproken over de overlast van jongeren rondom school en in het dorp. De hekken
hebben nog niet het gewenste effect, de gemeente is aan zet om de situatie te verbeteren.
In het najaar hopen we ons jaarverslag te kunnen presenteren. De wijze waarop en hoe we daar invulling aan gaan
geven werken we nog aan. Daar komen we zeker nog op terug.
Jan Brugging

Vidosa
Kom voetballen met je vriendjes!
Het voetbal seizoen zit er bijna op. Het is tijd voor het zwembad en de spokeplas. Maar voordat het zover is kun jij
meetrainen met Vidosa, samen met je vriendjes en vriendinnetjes. Zowel voor meiden als jongens! Benieuwd of
voetballen ook iets voor jou is? Geef je dan snel op. Bel of stuur een appje naar Jos van der Helm (0613172204 /
josvdhelm@hotmail.com) en hij kan jou meer vertellen over de training, locatie en tijd!

Speelland

Ook is er mogelijkheid om voor groep 3 t/m 7 op de wachtlijst te komen. De organisatie is namelijk hard op zoek
naar groepsleiding en komen hopelijk ver genoeg dat iedereen mee kan doen van de wachtlijst. Dit aanmelden mag
via onderstaand mailadres.
jolanda@speellandnoordwolde.nl

Knopersfeest

