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Voorwoord 
Op het moment van het schrijven van dit voorwoord 

is het allemaal nog onduidelijk/onzeker wat de maat-

regelen gaan worden m.b.t. corona. Hiervoor zullen 

we de persconferentie van vrijdagavond 26 novem-

ber af moeten wachten.  

Er is al wel een nieuw protocol geschreven geba-

seerd op naderende adviezen met uitgangspunten 

en aanscherpingen. Dit is dus nog niet definitief! 

Het uitgangspunt hierbij is in ieder geval dat scholen 

zoveel mogelijk fysiek onderwijs bieden. We hopen 

dat dit de lijn wordt voor de komende weken… 

Wat de exacte aanpassingen en uitwerking voor 

onze school zullen worden, daarover informeer ik u 

na de persconferentie en overleggen die ik daarover 

heb met betrokkenen.  

 

Vorige week heb ik u al een aantal aanscherpingen 

doorgegeven via Social Schools (cohortering groe-

pen, ouders buiten blijven, nieuwste Beslisboom). De 

verplichte anderhalve meter afstand en het buiten 

school blijven wil ik graag aanscherpen. Wanneer u 

een leerkracht iets moet melden, dan vragen we dat 

toch weer via Social Schools of middels een telefoon-

tje ruim voor of na schooltijd te doen. 

 

We gaan de mooie en feestelijke decembermaand 

in. Tijd om samen te zijn en met elkaar te vieren. 

Laten we ook nu weer goed op elkaar passen, reke-

ning met elkaar houden en begrip tonen voor elkaar. 

Oftewel: laten we een beetje lief zijn voor elkaar… 

Daarmee komen we nog altijd het verst. 

 

Hartelijke groeten, Rixt Minnema 

Agenda december 2021 
  

Datum Activiteit 

Vrijdag 3 december Sinterklaasfeest 

Donderdag 9 decem-

ber 

Viering Advent 

Donderdag 23 de-

cember 

Kerstmusical + lunch 

Vrijdag 24 december Vrij! 

Nieuwsbrief 5 Vrijdag 24 december 

27 december 2021 

t/m 7 januari 2022 

Kerstvakantie 

 



 

 

Werkzaamheden school 
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd 

over de vloeren die nog niet gelegd waren in de 

Herfstvakantie. Het leggen van de vloeren wordt op 

dit moment uitgevoerd; ze worden voor de Kerstva-

kantie nog gelegd. Aangezien wij gewoon draaien, 

vraagt dit een strakke planning en uitvoering.  

De werkzaamheden vinden iedere woensdag plaats. 

Groep 1/2 is inmiddels klaar. Groep 7/8 zal zich af en 

toe moeten verplaatsen.  

We zijn blij dat de werkzaamheden klaar zullen zijn 

vóór de Kerstvakantie. 

  

Planning:  

Datum  Uitvoering   

Woensdag 24 november 

(week 47)  

Lokaal groep 1/2  

Woensdag 1 december 

(week 48)  

Leerplein bovenverdie-

ping en eventueel chill-

room en leeshoek  

Woensdag 8 december 

(week 49)  

Lokaal groep 7/8 + atelier  

Woensdag 15 december 

(week 50)  

Werkplaats  

Woensdag 22 december 

(week 51)  

Trap  

  

Meubilair 

Ondertussen is voor een groot deel van het meubi-

lair opdracht gegeven. Hier zit ook maatwerk bij, bij-

voorbeeld de kastenwanden in de lokalen die inge-

meten moeten worden. Ook dit deel van het plan 

loopt. 

 

Kanjertraining  
Bij de Kanjertraining, maar ook buiten deze lessen 

om, staan op onze school de volgende Kanjerafspra-

ken centraal: 

 

· We vertrouwen elkaar 

· We helpen elkaar 

· We werken samen 

· We hebben plezier 

· We doen mee 

 

Al deze Kanjerafspraken vinden hun plekje in de aan-

loop naar de Herfstfair, de Herfstfair zelf en het ver-

volg op 11 november: samen producten knutselen 

en koken, veel plezier op de middag zelf want ieder-

een was van de partij en door op elkaar te vertrou-

wen hebben we er een groot succes van kunnen ma-

ken. Zo hebben we samen een mooi bedrag weten 

op te halen voor ons schoolplein, maar we hebben 

het ook samen kunnen delen met Makkum Duur-

zaam.  

 

 
 

Een ander mooi voorbeeld van deze Kanjerafspraken 

is te zien in de groepen 5, 6, 7 en 8. Hier mogen kin-

deren om de beurt in tweetallen een gymles voorbe-

reiden. Zij kiezen samen de activiteiten en werken 

samen om te zorgen dat de benodigde spullen klaar 

staan in de gymzaal. Ook is er in groep 7 en 8 door 

twee leerlingen een knutsel-les georganiseerd (sa-



 
 

 

men bedenken van de activiteit, samen voorberei-

den van de les en klaarleggen materialen en begelei-

den van klasgenoten bij uitvoering). Dit zorgt voor 

plezier en betrokkenheid: iedereen doet mee! 

 

 
 

Dalton 
Op woensdag 3 november hebben wij een erg 

productieve studiedag gehad. Op deze dag hebben 

we uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden voor 

een nieuw rapport met portfolio. Hier wordt achter 

de schermen hard verder aan gewerkt.  

Op dit moment mogen we helaas niet meer 

groepsdoorbrekend aan het werk. Er wordt 

bijvoorbeeld even niet meer tutorgelezen op die 

manier. Fijn om te zien dat in de verschillende 

groepen hier mooie oplossingen voor bedacht zijn. 

Daarnaast zien we in de groepen dat de kinderen 

meer inbreng krijgen in het onderwijs, zoals bij het 

hier bovengenoemde voorbeeld, wanneer de gymles 

wordt verzorgd door twee kinderen. Zij bedenken 

een complete (spel)les, zetten samen met de groep 

de attributen klaar en leggen de spelregels uit. 

Daarna is het bewegen geblazen! 

 

 
 

Afmeldingen 
Voor afmeldingen vragen we u telefonisch contact 

op te nemen en dit niet via Social Schools te doen. 's 

Ochtends voor schooltijd zijn de leerkrachten niet al-

tijd in de gelegenheid om de berichten op Social 

Schools te checken. Alvast bedankt voor de mede-

werking! 

 

Nieuwe Eindtoets en Aan-
sluitingstoets 

Voor de leerlingen in groep 7 en 8 komen nieuwe 

toetsen, naast de bestaande CITO LVS toetsen. 

Als Eindtoets willen we gaan werken met de AMN 

Eindtoets voor groep 8. Deze toetsen zijn: 

Digitaal: iedereen werkt op zijn eigen I pad 

Adaptief: de toets past zich aan aan het niveau van 

de leerlingen. Als er genoeg vaardigheden bekend 

zijn, stopt de toets. 

De domeinen taal en rekenen worden getoetst.  

 

De Aansluitingstoets wordt in groep 7 afgenomen : 

• We nemen de toets tegelijkertijd met de 

Eindtoets af 

• Deze is digitaal 

• Deze levert een veelzijdige rapportage op 

van: vaardigheden, aanleg, houding en ge-

drag en interesses. 

• Het is duidelijk waar de leerling in een jaar 

nog naartoe kan werken 

• A.d.h.v. de rapportages volgt begin groep 8 

een gesprek met de ouders, de leerkracht 

en de leerling. 

• Er is een advies hoe de leerling in het VO 

het best begeleid kan worden. 

 

 
 



 

 

Sinterklaas 

Afgelopen zaterdag is Sinterklaas met zijn pieten in 

Makkum aangekomen en heeft hij zijn intrek geno-

men in het Sinterklaashuis in de Tuinstraat. De kin-

deren mochten deze week allemaal een schoen mee 

naar school nemen en in de nacht van dinsdag op 

woensdag heeft piet daar voor alle kinderen een 

leuke verrassing in gestopt. Vrijdag 3 december 

brengt Sinterklaas samen met piet een bezoek aan 

school en natuurlijk neemt hij dan voor iedereen een 

cadeautje en iets lekkers mee! 

De ouderraad heeft ervoor gezorgd dat onze school 

weer prachtig is versierd, dus Sinterklaas en piet zul-

len zich van harte welkom voelen!  

 

 
 

 

Viering Advent 

Donderdag 9 december vieren wij samen met zuster 

Dorothea Bylak eerste en tweede Advent. Het thema 

is Verrassend: een verrassing kan fijn zijn, maar een 

verrassing kan ook onaangenaam zijn. De kinderen 

gaan twee kaarsen aansteken en we luisteren naar 

het verhaal van Maria die een verrassende bood-

schap krijgt van een engel. Verder wordt er gezon-

gen, gebeden en luisteren/kijken we naar een spie-

gelverhaal passend bij het thema.   

 

Kerst 
Op donderdag 23 december vieren we Kerst op 

school. Dit doen we - als alles kan en mag - met de 

Kerstmusical opgevoerd door groep 5/6 en een 

Kerstlunch aansluitend. Verder bericht hierover ont-

vangt u via Social Schools. 


