Weeknieuws nr.18 25 januari 2019
AGENDA
Datum
5 februari
6 februari
12 februari
1 maart

Activiteit
BLP-scholing; leerlingen vrij
MR vergadering
Oudergesprekken
Afscheid juf Hielkje

Briefjes oudergesprekken
In week 7 vinden de oudergesprekken
plaats. De kinderen krijgen de komende
week een briefje mee naar huis met het
tijdstip waarop u op school verwacht
wordt.

BLP-scholing
Alle kinderen zijn deze dagen vrij i.v.m.
cursus BLP van de leerkrachten
dinsdag 5 februari
donderdag 28 maart
vrijdag 28 juni

Schoolfruit
De kinderen krijgen in de periode van november tot en met april iedere woensdag,
donderdag en vrijdag een stuk fruit. U hoeft op deze dagen zelf dus geen fruit mee te geven.
Het weekmenu voor de komende week is als volgt:
woensdag

30-01-2019

Mandarijn

donderdag

31-01-2019

Peer

vrijdag

01-02-2019

Watermeloen

Voor het snijden van de meloenen op vrijdag hebben we hulp nodig. Zou u willen helpen,
stuur dan een mail aan dir@vensterschool.net of loop even binnen om je aan te melden.
Alvast bedankt!

Open dagen Voortgezet Onderwijs:
RSG Tromp Meesters (Lijsterbesstraat):
30 januari 14.30-21.30uur
CSG Eekeringe en RSG Tromp Meesters (Stationsstraat): 6 februari 14.30-21.30uur
Terra Wolvega:
30 januari 15.00-17.00uur en
19.00-21.00uur
Stellingwerf College:
6 februari 15.00-21.00uur
Linde College:
1 februari 19.15uur

Doedag Linde College
Vrijdag had groep 8 de doedag van het Linde
College. Ze konden daar kiezen uit
verschillende vakken. Bij techniek breed
gingen ze een kaarsenstandaard maken, bij
natuurkunde/techniek een molentje op zonneenergie. Ook konden de kinderen klimmen op
de klimmuur in de sporthal. Bij verzorging
werden er heerlijke wentelteefjes gebakken.
Technasium was ook een onderdeel waarbij ze
een legorobot een parcours moesten laten
afleggen. Het was een geslaagde ochtend.
Ouders die mee waren bedankt!

Resterende vakantiedagen
Vakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Start
16 februari
19 april
27 april
30 mei
10 juni
13 juli

Einde
24 februari
22 april
5 mei
31 mei
25 augustus

Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst met als thema

Uw ervaring met Passend Onderwijs
Dinsdag 12 maart 2019 van 17.00 uur tot 19.30 uur bent u van harte welkom om samen met ons
een broodje en soep te eten. Locatie: School Lyndensteyn, Hoofdstraat 1, 9244 CL Beetsterzwaag
(Parkeerplaats links naast het hoofdgebouw. Volg dan de pijlen OPR)

U bent onze achterban
Ouders, personeelsleden en andere professionele betrokkenen bij passend onderwijs in het Primair
Onderwijs Friesland (regulier, SBO en SO onderwijs) zijn van harte welkom deze avond bij te wonen.
Als OPR zijn wij de medezeggenschapsraad van het Samenwerkingsverband Friesland. Doel van deze
avond is om de verhalen rondom passend onderwijs in Friesland op tafel te krijgen, zodat we als OPR
de juiste signalen kunnen afgeven aan het bestuur van het SWV Friesland ten behoeve van passend
onderwijs voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd in Friesland.
Programma
17.00 uur
17.30 uur
17.45 uur
18.00 uur
18.15 uur
•
•
•
•
•
•

Inloop met een broodje
Welkom
De OPR stelt zich voor: rol en taken worden toegelicht
Presentatie Ludo Abbink, directeur van het Samenwerkingsverband Friesland
Interactieve uitwisseling over de volgende onderwerpen (telefoon mee!):

Wat zijn uw ervaringen met het nieuwe Ondersteuningsplan van het SWV?
Wat zijn uw ervaringen op school/in het bestuur wat betreft de (extra) ondersteuning aan
kinderen, zowel ten goede als ook...?
Zijn er knelpunten?
Wat zijn uw ervaringen met aanmelding en doorverwijzing?
Is er op uw school al samenwerking met de gemeente en andere partners gerealiseerd?
Voor MR/GMR-leden: bent u op de hoogte van uw bevoegdheden bij de uitvoering van
Passend Onderwijs? Heeft u voldoende inzicht in de wijze van financiering?

19.30 uur Einde

Vertel ons uw verhaal!
Aanmelden
oprfriesland@gmail.com
Meer informatie over de OPR en het samenwerkingsverband Friesland is te vinden via OPR en
http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/

