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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 31,50 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data:
donderdag uit
7 februari
Nieuws
het team
donderdag 14 februari
donderdag 14 februari

rapport mee
uitgifte Opsteker nummer 11
contactgesprekken

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers

Nieuws uit het team
Tien-minutengesprek
Donderdagmiddag en donderdagavond 14 februari zijn er tienminuten gesprekken.
U hebt een uitnodiging ontvangen. Het is waardevol om samen met de leerkracht in
gesprek te gaan over de vorderingen van uw kind.

Ateliers
Maandag 11 februari gaan de leerlingen van groep 5 voor de tweede keer naar CBS
De Kiel. We gaan op de fiets en meester Herman fietst weer mee. De leerlingen gaan dan onder begeleiding
van juf Alie de laatste hand leggen aan hun voerderplankje.

Jeuk op je hoofd
Een groepje ouders controleert periodiek de leerlingen op hoofdluis. We zijn hun erg dankbaar voor
dit werk. Helaas moeten we constateren dat in sommige groepen het probleem hardnekkig is.
Volgende week ontvangen alle leerlingen een brief waarin we o.a. aangeven wanneer de controles
plaatsvinden.

Nieuws van het bestuur
Leerkrachtentekort
Al enige tijd wordt er via allerlei kanalen aandacht gevraagd voor de zorgen die er zijn m.b.t. het onderwijs in
het algemeen. Vorig schooljaar hebben leerkrachten meermalen gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden,
waaronder salarisverbetering en het verminderen van de werkdruk.
Uiteindelijk hebben deze acties resultaat gehad: de salarissen zijn verhoogd en besturen hebben extra
financiële middelen ontvangen om de werkdruk tegen te gaan. Helaas kunnen niet alle werkenden in het
onderwijs van de salarisaanpassingen profiteren. Schooldirecteuren en alle ander onderwijsondersteunend
personeel werden hiervan uitgesloten. Een ander groot probleem is door de nieuwe afspraken ook niet
aangepakt, namelijk het (grote) tekort aan leerkrachten.

Als Fiers merken wij dagelijks dat er geen (inval)leerkrachten te vinden zijn. We informeren u hierbij welke
stappen wij volgen:
In geval van afwezigheid van een leerkracht en/of onderwijsassistent kunnen wij uit onze eigen invalpool
putten. In het geval dat dit niet mogelijk is, doen wij een beroep op een externe organisatie. Deze organisatie
beschikte tot voor kort over een lijst met leerkrachten, die ingezet konden worden. De laatste maanden
kunnen zij ons echter niet meer helpen.
Daarnaast hebben de directeuren in hun team gepolst welke parttime leerkracht in geval van nood meer wil
werken. We zijn erg blij dat veel collega’s dit best een keer willen doen, maar dit is geen structurele
oplossing en het gevaar van overbelasting ligt op de loer. Het samenvoegen van groepen en/of het verdelen
van leerlingen over de andere groepen kan soms wel voor een dag, maar dit vinden we geen structurele
oplossing. De kwaliteit van het onderwijs komt dit zeker niet ten goede.
Als Fiers hebben we afgesproken dat intern begeleiders en directeuren in principe geen klas overnemen en
daardoor hun eigenlijke werk laten liggen.
We blijven onze uiterste best doen om een passende oplossing te vinden als er een leerkracht afwezig is.
U dient er echter rekening mee te houden dat wanneer dit niet gelukt is u ’s avonds gebeld wordt dat uw kind
geen les heeft de volgende dag.
De conclusie is dat we er rekening mee moeten houden, dat we de komende jaren moeten roeien met de
riemen, die we hebben en dat we zelf de oplossingen moeten gaan zoeken. Via de nieuwsbrieven van uw
school houden we u op de hoogte van de stand van zaken.
Piet v. Kesteren, Algemeen directeur Fiers

Het werd even tijd om mezelf voor te stellen…
Inmiddels werk ik nu een maand op de Slagkrooie en begin ik aardig
mijn draai te vinden. Op maandag werk ik in groep 7/8, op woensdag en
vrijdag in groep 5/6.
Ik ben Deniece van den Ende - van der Heide, 32 jaar. Samen met mijn
man en mijn gezin wonen we sinds december in Coevorden. We wonen
nu dicht bij familie en genieten erg van de vele bezoekjes van neefjes en
nichtjes, we kunnen nu alles op de fiets doen.
Voorheen woonden we in Zwolle waar ik ruim 11 jaar op een hele grote
basisschool heb gewerkt. De overgang is dan ook best groot en even
wennen.
In mijn vrije tijd geniet ik van mijn gezin, ik hou van koken (vooral het eten), relaxen en vooral veel lol
hebben. Dat hoop ik ook in mijn lessen over te brengen.
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking met ouders, verzorgers en vooral de kinderen. Kom gerust binnen
lopen als u vragen heeft.
Warme groet,
Deniece

Nieuws van Kids First
Bijna is het dan zover, In de computerruimte van school is de laatste tijd hard gewerkt, hij is
geverfd en opgeknapt. En wordt omgetoverd als BSO ruimte. Hier kunnen onze BSO
kinderen na een lange dag hard leren op school even bijkomen en 'chillen' . Alleen nog de
inrichting en meubeltjes en dan zullen wij deze hopelijk gauw feestelijk openen.
Op het whiteboard hangt een poster met onze valentijn actie, opgeven kan tot 1 februari.

Like onze kinderopvangorganisatie op Facebook
Kids First COP groep heeft twee Facebook-pagina’s waar veel nieuws en informatie op wordt gedeeld: Kids
First COP groep kinderopvang én Kids First COP groep Fryslân.
Op 1 maart vervalt de Facebook-pagina van Friesland en gaan we verder
onder één pagina: Kids First COP groep kinderopvang.
Wil je op de hoogte blijven? Like ons dan op Facebook!

Werken aan wat werk
“Ik durf ook te vertellen als meer mensen luisteren”
Voor sommige kinderen is het heel eng om te vertellen over iets, of te zeggen wat ze willen
als er meer mensen luisteren dan alleen juf, of papa en mama. Toch kan belangrijk zijn om
je ook dan te laten horen! “Iedereen op de verjaardag luisterde naar je toen je die leuke mop
vertelde. Ik vond dat je het erg knap deed, meid!” “Ik was trots op je, toen je aan tafel tegen
je grote broer vertelde dat jij ook dingen meemaakt op school en erover wilt vertellen”

Nieuws van de activiteitencommissie
Oproep vanuit de AC:
Wij van de Activiteiten Commissie zijn op zoek naar een aantal enthousiaste ouders/verzorgers, die ons
willen komen ondersteunen bij de jaarlijks terugkerende activiteiten op school. Jammer genoeg heeft Krista
de moeder van Sara en Jort aangegeven om te willen stoppen met het penningmeesterschap. We zijn dus
ook op zoek naar een nieuwe penningmeester. Lijkt dit je wat, dan kun je dat doorgeven aan :
Anneke Prinsen, tel. 06-11341291 of Miranda Berkhout, tel. 06-15588026
Schoonmaakavond
Wegens omstandigheden kon de schoonmaakavond op 29 januari j.l. niet doorgaan. We hebben nu een
nieuwe datum geprikt, nl. maandagavond 25 februari om 19.00 uur.
Voor deze avond staan de ouders/verzorgers van groep 2-4-6 en 8 ingedeeld. Graag een emmer,
schoonmaakdoeken, zeem en raamtrekker meenemen.
We hopen op een grote opkomst!
Met vriendelijke groet,
Leden van de Activiteiten Commissie

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Alweer 2 weken geleden hebben we met elkaar het voorleesontbijt in
de klas gehad. Dat was gezellig en lekker gezond! Het boek ‘Een huis
voor Harry’ werd ons voorgelezen met behulp van een vertelkastje.
Door de grote platen en bijpassende gebaren werd het een levendig
verhaal. Wat was het ook gezellig in de klas op woensdag 30 januari!
Fijn dat zoveel ouders een kwartiertje in de klas waren om samen met de kinderen een boekje te lezen. Tot
de voorjaarsvakantie is de letter van de week voor groep 2 de ‘ee’ van eend. Brengen jullie weer spullen
mee om naast de ‘ee’ te zetten? Na de vakantie gaat groep 1 en 2 aan een nieuw thema beginnen: Nieuwe
dieren in de wildernis van de NME (Natuur en Milieu Educatie) We zijn dit jaar 2019 begonnen met een
woordenschat methode: Logo3000. Misschien heeft u de platen al bij ons in de klassen
al zien hangen. Elke dag worden er 5-6 woorden aangeboden in een verhaaltje. We
oefenen hier ook mee op de computer. Echt knap.

Groep 3 en 4
En jawel! Vanmorgen zat er een Koolmees heerlijk te smullen van onze zelfgemaakte
pindasnoeren!
Daarna hebben we ook snel onze zelfgemaakte vetbollen opgehangen. De vogels
zullen wel blij met de de kinderen van groep 3 en 4 😊.

Groep 5 en 6
Inmiddels zijn de Cito-toetsen achter de rug. We zijn druk aan het verwerken, en bezig om de rapporten klaar
te maken.
Ondertussen ronden we deze week blok 3 van rekenen af. Aan het begin van dit blok heb ik met de kinderen
besproken wat ze graag wilden leren dit blok. Nu aan het eind gaan we dit ook met elkaar evalueren.
Deze week is ook het Leesvirus project gestart. Er staan 10 boeken centraal bij dit project. We proberen er
zoveel mogelijk te lezen. Iedere week is er een quiz. Vaak gaat 1 van de vragen over een leesvirus boek. De
kinderen zijn al erg enthousiast.

Groep 7 en 8
Ook na de Cito’s wordt er weer hard
gewerkt in onze groep. Met rekenen
De experts die vorig jaar zijn overgestapt naar de brugklas
ronden we Blok 3 alweer af. Binnenkort
kwamen vandaag vertellen over die grote stap. Ze
voeren we de rekengesprekjes van
beantwoorden veel vragen in groepjes. Wat was het leuk om
Blok 4 weer. Hierin geven de leerlingen
jullie weer te zien!
zelf aan wat ze van het komende blok
nog lastig vinden en nog willen leren.
Met taal en spelling zijn we halverwege
thema 5. Hier leren we over het
koppelteken en het trema. Wanneer
moet er ook alweer een trema op en
hoe zat dat ook alweer met de
klemtoon?!
Op dinsdag 12 en woensdag 13
februari vinden de
schoolkeuzegesprekken plaats voor de
groep 8 leerlingen en hun ouders. Op
donderdag 14 februari zijn de
rapportgesprekken voor de ouders van
de andere groepen. De uitnodigingen
volgen z.s.m. Verder zijn we
vrijdagmiddag 15 februari welkom in het ziekenhuis in Emmen! We krijgen daar een rondleiding op een
bepaalde afdeling waar gezorgd wordt dat alle apparatuur en ‘gereedschappen’ schoon en steriel is. We
zoeken rijders die om 12:20 uur bij school
kunnen zijn om ons heen te brengen. Tegen 14:30 uur hopen we dan weer op school terug te zijn. Kunt u
mee? Dan graag even een mailtje naar jeannette.sok@fiers.nu of een berichtje via Parro. Alvast bedankt

Terugkommiddag

Verjaardagen
maandag 4 februari
maandag 11 februari
dinsdag 12 februari

Sil van Hebel
Sara Middel
Ingrid Katerberg

groep 3
groep 4
groep 7

