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Geachte ouders/verzorgers,
Hierbij weer enkele berichten vanaf de Ploos:
Data:
21 mrt: personeelsdag. De leerlingen zijn vrij.
28 mrt: grote rekendag
29 mrt: Paasviering. De leerlingen blijven tussen de middag eten op school. Ze
nemen hun eigen lunch mee. De school gaat om 14.00 u uit.
30 t/m 2 april: Paasweekend
18 april: pake- en beppedei
25 april: informatieavond voortgang bouw en ontwikkeling
samenlevingsschool(onder voorbehoud)
Informatieavond voortgang bouw en ontwikkeling samenlevingsschool
Beide scholen willen u elk apart in de maand april voorlichten over de vorderingen.
Voor onze school is 25 april gepland. Deze datum is onder voorbehoud. Het kan door
bepaalde ontwikkelingen in het proces worden uitgesteld.
Kijk voor de laatste ontwikkelingen op www.samendesprongwagen.frl
Gelden werkdruk
Elke school krijgt voor het schooljaar 2018-2019 van de overheid extra gelden.
De gelden zijn bedoeld om de werkdruk te verlagen. Ze kunnen besteed worden aan
extra inzet van personeel of materiaal. Voor onze school is het €10732,95
Het personeel heeft inspraak bij de besteding en dit moet ook worden verantwoord.
Lysette de Jong
Lysette was afgelopen jaar Pabo stagiaire op onze school. Volgend schooljaar wil zij
graag haar lio stage lopen bij ons. Dit is een eindstage waar zij min of meer drie
dagen zelfstandig voor de klas staat. In afwachting van deze stage gaat zij komende
tijd op maandag en woensdag een aantal lessen geven in groep 3/4.

Gezamenlijke actie
Scholen komen structureel geld tekort. Jaren achtereen zijn de bijdragen van de
overheid onvoldoende geïndexeerd. Er is op veel scholen nauwelijks geld om iets
extra’s te organiseren voor de kinderen of iets aan te schaffen. Daarom willen de
Tsjelke en de Ploos een gezamenlijke actie houden om wat extra geld in te zamelen.
Binnenkort ontvangt u hierover nader bericht.
Personeelsdag
Komende woensdag krijgen we collega’s van andere scholen over de vloer. De ene
helft van de collega’s gaat op bezoek bij collega’s van ontvangende scholen in onze
stichting. Ze kunnen een kijkje nemen in klassen en ze krijgen iets te zien en te horen
over de ontwikkeling van de school. De week daarop gaat de andere helft van de
collega’s,- waaronder het personeel van de Ploos- op stap. Zij bezoeken op 21 maart
andere scholen. De leerlingen zijn dan vrij.
Bereikbaarheid en aanwezigheid
Nog steeds komt het voor dat ouders mailen naar een oud email adres. Deze is niet
meer in gebruik. Dus u krijgt dan ook geen antwoord. Het juiste mailadres
is:ploos@arlanta.nl
Mocht u niet (meer) kunnen inloggen op het ouderportaal ? Neem contact op met
school via de mail of stap dinsdagmorgen even naar Sije Hoekstra. Hij is onze ict-er
en werkt deze ochtend op school.
Over de aanwezigheid van de directeur zie onderstaande:
Uit de schoolgids:
directeur
Dhr. L. Sytsma
Mockamawei 20
9121 CB Aalzum
Telefoon: 06-19463918 (alle werkdagen bereikbaar)
Aanwezig op dinsdag en donderdag.
Voor een afspraak is het handig eerst even te bellen.
Het aanspreken van elkaar
Tijdens de kanjertraining leren de kinderen dat ze eerst zelf hun problemen moeten
oplossen. Lukt dat niet dan kan de juf of meester worden ingeschakeld.
Op school en stichtingsniveau proberen we hetzelfde te doen.
Elkaar aanspreken als je iets niet bevalt. Niet roddelen over elkaar. We noemen het
een professionele cultuur. Best lastig. Voor ouders geldt precies hetzelfde. Is er iets ?
Neem contact op met de leerkracht. Komt u er samen niet uit ? Dan kan de KWO-er
of directeur er misschien een rol in spelen.
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen.
Mijn naam is Anna Baukje Post - Brunia.
Samen met mijn man, zoon, 2 dochters en een hond woon ik in
Dokkum.
Ik werk al langere tijd in het onderwijs, maar sinds een paar jaar als
invalkracht op verschillende scholen.
Vanaf januari val ik in de groepen 1 en 2 in voor Juf Sjoerddien.
De eerste weken zijn mij erg goed bevallen.
We gaan er met z’n allen een gezellige en leerzame tijd van maken!

Even voorstellen

Inmiddels ben ik alweer twee weken werkzaam op de Ploos van Amstelskoalle,
daarom wordt het tijd dat ik me kort aan jullie voorstel.
Ik ben Arjen de Jong, ik ben eenendertig jaar en al een aantal jaren werkzaam als
meester op verschillende basisscholen in Friesland.
In de zomervakantie zijn mijn vriendin Fokje en ik de gehele vakantie druk bezig
geweest met verven, vloeren leggen en andere klusjes waarna we in de laatste week
over zijn gegaan naar de nieuwe woning. Mijn hobby’s zijn voetbal spelen en kijken,
waarbij het kijken mij over het algemeen beter af gaat dan het spelen.
Verder zijn mijn vader en ik grote liefhebbers van kippen en konijnen. Met deze
dieren gaan we naar tentoonstellingen en proberen we iedere keer het mooiste dier
van de show te laten zien.
De komende tijd zal ik vooral aanwezig zijn in het lokaal van groep 7/8. Op vrijdag
vervang ik in eerste instantie in groep 5/6.
Ik hoop en verwacht dat ik de komende periode een erg plezierige tijd zal hebben,
maar dit kan eigenlijk al niet meer fout gaan, na mijn eerste erg positieve indruk.
Mochten er nog vragen zijn of wilt ut gewoon even een praatje met mij maken ben ik
in ieder geval op donderdag en vrijdag aanwezig in Holwerd.

