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Agenda
4 juni
6 juni
7 juni
22 mei t/m 7 juni
11 juni
12 juni
13 juni
30 mei t/m 18 juni
14 juni
Vooraankondigingen

Finale 3D-event, de leerlingen hebben ‘s middags workshops
Internationaal congres 3D-printen, de leerlingen zijn vrij
Externe audit
CITO Vas-toetsen 1e, 2e en 3e klas
Eindmusical groep 8
MR-vergadering
- Uitslagen eindexamens
- Studiedag team, de leerlingen zijn vrij
Herkansingen 3e klas
Nieuwe Flessenpost
- 21 juni: meeloopochtend VO voor de groep 8-leerlingen
- 3 juli: rapportavond VO (gewijzigde datum)

Algemeen
De eindexamens zijn gemaakt. Tijd voor de volgende afsluitende activiteit! Regelmatig klinkt gezang
door de school; groep 8 is hard aan het oefenen voor de eindmusical en dat geeft veel gezelligheid.
Verder zijn er momenteel veel toetsen, vooral in het VO: CITO VAS-toetsen (die vereisen gelukkig
geen voorbereiding), herkansingen en gewone toetsen. Daar komt nogal wat gezucht en gesteun bij
kijken, de VO-leerlingen kampen momenteel met extra spanning. Nu maar hopen dat net dat beetje
extra spanning ook tot goede resultaten leidt!

Website
Onze nieuwe website is in de lucht. We hopen dat u al een keertje de tijd heeft genomen deze te
bezoeken, echt de moeite waard! En: vergeet niet u te abonneren op de Flessenpost!
Vanwege de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming, per 25 mei van kracht) is abonneren

namelijk nodig. U krijgt dan de volgende keer een melding dat de Flessenpost voor u klaarstaat op de
website.

Personele aangelegenheden
Helaas heeft de heer Jorna (leerkracht wiskunde) zich ziekgemeld. Het ziet ernaar uit dat zijn
afwezigheid wat langer gaat duren. Gelukkig ligt de oorzaak van de melding niet in hoofdzaak bij de
school. We zijn blij al snel een vervanger te hebben gevonden: de heer Emmelkamp verzorgt op
maandag en woensdag voorlopig de wiskundelessen op school. Hij is deze week gestart.
Het afscheid van juf Bea Blokzijl op 24 mei was erg geslaagd. Uiteindelijk hebben we haar op 28 mei
ook nog met veel kabaal bij de boot uitgezwaaid.

3D-congres 6 juni
Op woensdag 6 juni is er op De Jutter ter afsluiting van het internationale 3D in Education-project,
waar De Jutter al vanaf 2016 in meedraait, een congres over 3D en duurzaamheid. De aanvang is om
11.00 uur en om 16.00 uur is het afgelopen. Deze dag zullen er workshops, demonstraties en lezingen
zijn. Onder andere Omrin, Provincie Fryslân, Lab Vlieland, Energie Coöperatie Vlieland, Better Future
Factory, leerlingen en leerkrachten van De Jutter, prof. dr. ir. J.C. Brezet, NORISK software en alle
internationale partners uit het project hebben hun medewerking aan deze dag toegezegd. Vele
Vlielandse ondernemers hebben door middel van sponsoring al bijgedragen aan dit congres.
U bent uiteraard van harte welkom op deze dag! Meer informatie vindt u op onze website en heeft u
inmiddels huis aan huis ontvangen.
De leerlingen zijn deze dag vrij, maar natuurlijk verwachten we dat ze een kijkje komen nemen!

Onderwijs
PO
Musical groep 7/8
De musical van groep 7/8 is op maandag 11 juni om 19.30 uur in De Jutter. Ouders en andere
belangstellenden zijn van harte welkom!

Meeloopochtend groep 8
Op 21 juni kunnen de leerlingen van groep 8 een ochtend meedraaien in het VO.

Klankbordgroep
Ook voor het PO willen we ouders uitnodigen om deel te nemen aan een klankbordgroep. U kunt
zich hiervoor tot 13 juni aanmelden bij directie@dejutter.nl.

VO
Klankbordgroep
Afgelopen week was de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep. We hebben goed overleg gehad
over het verder verbeteren van de inrichting van de school en over het vergroten van de tevredenheid
van ouders en leerlingen.

Inmiddels is er ook een nieuw lid bij gekomen in de klankbordgroep: Miranda Koot. Heel fijn!

Meeloopochtenden
Tijdens de meeloopochtend waren zes ouders aanwezig. Ondanks dat het een wat andere start was
dan voorgaande weken (er was door de uitval van de heer Jorna een nieuw rooster, wat voor onrust
zorgde), was er gelegenheid vragen te beantwoorden en extra uitleg te geven over de huidige gang
van zaken. Mocht u (als)nog een keer willen komen kijken: u bent van harte welkom (wel van tevoren
even aangeven)!

Rekentoets
Op 5 juni wordt de rekentoets voor de 3e klas afgenomen. Deze toets is verplicht. U heeft hierover
een mail ontvangen.

Rapporten
De VO-leerlingen hebben extra herkansingen gekregen. Hierdoor hebben we de data van cijfers
inleveren en rapportbesprekingen met ouders en leerlingen verzet. De leerkrachten leveren op 29 juni
de definitieve cijfers in. Op 3 juli worden de ouders door de mentor op de hoogte gesteld en indien
gewenst uitgenodigd voor een gesprek. Uiteraard kunt u de resultaten van uw zoon/dochter ook zelf
bijhouden via Magister. Voor het PO worden er geen data verzet.

Roosters
Momenteel is onze administratie bezig vanuit de weekplanners en de leerkrachtenroosters toch weer
een rooster per klas in Magister klaar te zetten. Leerkrachten kunnen dan ook het huiswerk van de
leerlingen in Magister zetten. U kunt weer meekijken. De leerlingen zullen vooral met de weektaken
blijven werken, maar kunnen uiteraard ook Magister raadplegen.

