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Agenda  

 
Maandag 5 november Luizencontrole 

Dinsdag 6 november Algemene ouderavond 

Woensdag 7 november Lootjes trekken groep 6/7/8 

Maandag 12 t/m woensdag 14 

november 

Werkweek klas 3 en 4 

Woensdag 14 november Studiedag team - alle leerlingen vrij 

Woensdag 14 t/m zondag 18 

november 

Lang weekend, school start maandag 19 november om 

08.15 uur 

Maandag 19 t/m vrijdag 23 

november 

Oudergesprekken PO op verzoek van ouder(s) of leerkracht 

Vrijdag 23 november Hele school bezoekt film WAD in Podium Vlieland 

Vrijdag 30 november Afsluiting thema ‘heelal’ groep 1 t/m 8 11.45 - 12.05 uur 

 

Algemeen 
 

De kop is eraf 
De start van het schooljaar zit erop. Inmiddels zijn we alweer dichter bij de kerst- dan bij de afgelopen 

zomervakantie. Na de herfstvakantie is iedereen weer fris gestart. Mooie dingen om hier even te 

noemen:  

• De kooklessen door kok Carl de Windt.  

• De fietscontrole door Politie Vlieland: het hoge aantal werkende fietslampen is een goede zaak 

zo voor de donkere periode!  

• De fancy fair voor stichting Het Vergeten Kind bracht maar liefst 926 euro op. Organisatie en 

bezoekers: heel hartelijk dank!  
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• Het primair onderwijs is druk bezig een Next Level-school te worden, in deze nieuwsbrief leest 

u daarover meer.  

• Op dinsdag 6 november is er een ouderavond (georganiseerd door de ouderraad) met als thema 

‘social media’. Media-coach Barry Kuijpers verzorgt de avond. U bent er toch ook bij? 

 

 

Primair onderwijs 

 

Next Level-school 
De Jutter is vanaf dit schooljaar een Next Level-school. Dat is een school 

• waar het curriculum bestaat uit kennisvakken, persoonsvorming en goed burgerschap; 

• waar gepersonaliseerd leren is ingevoerd; 

• waar je goed onderwijs krijgt, of dat nu in een dorp is of een stad; 

• met een prettige leer- en werkomgeving voor kind en leerkracht, afgestemd op de 

onderwijsvorm en inhoud; 

• met een verantwoorde plek midden in de samenleving. 

 

Next Level-scholen zitten verspreid over de hele provincie Fryslân, waaronder op ons buureiland 

Terschelling. Meer informatie volgt, kijk voor een voorproefje alvast op www.nextlevelschool.frl.  

  

Thema onderwijs 

De groepen hebben het thema ‘media en verhalen’ afgelopen vrijdag afgesloten met optredens voor 

ouders en belangstellenden: wederom een groot succes. De ouderraad had het leerplein prachtig 

versierd. Het volgende thema is ‘heelal’ en brengt ons ook vast weer mooie dingen! Eind november is 

hiervan de afsluiting. U en andere belangstellenden zijn ook dan weer van harte welkom om te komen 

kijken. 

  

Redzaamheidslezen 

Trots! We zijn ingeloot om mee te doen aan de pilot ‘redzaamheidslezen’. In het onderwijs is ‘lezen op 

tempo’, het zogenaamde racelezen, al jarenlang de norm. Bij het redzaamheidslezen wordt ‘normaal 

lezen’ de norm, met de nadruk op nauwkeurigheid. Drs. Luc Koning van schoolbegeleidingsdienst Pravoo 

begeleidt ons tijdens deze pilot, die vijf jaar duurt. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de 

voortgang. 

 

Samenwerking Staatsbosbeheer 

Al jarenlang werken wij als school samen met Staatsbosbeheer en doen we mee aan verschillende 

activiteiten. Sinds dit schooljaar zijn de activiteiten van Staatsbosbeheer vastgelegd in de jaarplanning 

van de school. Voor iedere groep zijn er twee of drie keer per jaar buitenactiviteiten die worden 

georganiseerd en begeleid door Staatsbosbeheer. Van de groepsleerkracht krijgt u hierover meer 

informatie. Wat we wel alvast kunnen verklappen, is dat we dit schooljaar weer gaan afsluiten met een 

modderdag. Het tij is daarvoor gunstig. 

 

Meeloophalfuur 

Op woensdag 17 oktober was er een meeloophalfuur: ouders van leerlingen in groep 1 t/m 8 konden 

gedurende een halfuur in de groepen meekijken. Het was erg druk en dat gaf een gezellige sfeer! We 

zijn van plan dit schooljaar nog een aantal keren zo’n meeloophalfuur te organiseren. 

 

Oudergesprekken 
In de week van 19 tot en met 23 november is er de mogelijkheid om met de leerkracht van uw kind in 

gesprek te gaan over de schoolresultaten. Deze ronde oudergesprekken is op vrijwillige basis en dus 

niet verplicht. U krijgt via de leerkracht van uw kind een Parro-bericht met de mogelijkheid om in te 
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tekenen voor deze gesprekken. Het kan ook zijn dat de leerkracht het nodig vindt u te spreken, in dat 

geval ontvangt u een uitnodiging van de leerkracht. Buiten deze gesprekken om is het natuurlijk altijd 

mogelijk een afspraak met de leerkracht van uw kind te maken als u daar behoefte aan heeft. 

 

 

Voortgezet onderwijs 
 

Even voorstellen … 
 

Meneer Piebenga 

Mijn naam is Jancko Piebenga, ik ben 56 jaar en woon in Leeuwarden. Voordat ik ging werken in het 

onderwijs, heb ik zo’n twintig jaar in het bedrijfsleven gewerkt als exportmedewerker bij internationale 

bedrijven, waaronder IBM Schotland, Heineken en Friesland Campina. Ruim tien jaar geleden heb ik de 

overstap gemaakt naar het onderwijs. 

Mijn hobby's zijn literatuur (moderne talen), reizen, schaken, kanovaren en zeilen. Enige jaren geleden 

is een langgekoesterde wens van mij in vervulling gegaan toen ik op een traditioneel zeilschip naar St. 

Kilda (het laatste eiland tussen de Schotse westkust en de Verenigde staten) ben meegezeild. Daarnaast 

heb ik recentelijk in Schotland ook een trektocht gemaakt over de Spey (rivier), in een Canadese kano. 

Momenteel verzorg ik op De Jutter de lessen economie en maatschappijleer. 

 

Meneer Kramer 

Mijn naam is Sam Kramer, ik ben 23 jaar. Momenteel geef ik biologie in de onderbouw, maar normaal 

gesproken geef ik natuurkunde en scheikunde. Ik woon in Leeuwarden samen met mijn vriendin. In 

mijn vrije tijd ben ik samen met mijn vriendin te vinden op metal-concerten. 

 

Mevrouw Van Berne 

Ik ben Karin van Berne en geef beeldende vorming en CKV. Ik ben veertig jaar en woon met mijn vriend 

en onze twee dochters van zes en acht in Franeker, de stad waar mijn beppe vandaan kwam.  

Ik ben opgegroeid in De Meern bij Utrecht, maar woon al zo’n twintig jaar in Friesland. Ik werk graag 

twee- en driedimensionaal en combineer beeldende kunst ook met theater en techniek. De laatste jaren 

exposeer ik beelden, waarbij ik keramiek combineer met andere materialen. Met mijn vriend heb ik ook 

meubels en designproducten gemaakt. Op onze site (www.kunst-en-uitvoering.nl) kunt u wat van ons 

werk bekijken. Sinds een aantal jaar geef ik les in het voortgezet onderwijs en dat bevalt me erg goed. 

Tentoonstellingen bezoeken doe ik graag, helaas komt het er te weinig van. 

 

Huiswerkbegeleiding 

Na de Vlielandse herfstvakantie zijn we gestart met de huiswerkbegeleiding. Kleine wijziging: de 

begeleiding is verplaatst van de dinsdag- naar de woensdagmiddag, van 15.45 tot 16.45 uur.  

 

Werkweek klas 3 en 4 
Klas 3 en 4 gaan van 12 tot en met 14 november op werkweek. Deze week zal in het teken staan van 

cultuur en de leerlingen hebben opdrachten meegekregen waarmee ze hun CKV-praktijkdeel kunnen 

afronden. We wensen ze een gezellig en leerzame week toe! 

 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad van dit jaar bestaat uit:  

• Klas 1C: Fleur en Etienne 

• Klas AB: Menthe en Lianne 

• Klas 2: Isa en Joelle 

• Klas 3: Nick en Anna 

• Klas 4: Katrien en Lucas 
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In de leerlingenraad wordt besproken wat goed en niet goed gaat op school. Daarnaast doen de 

leerlingen ideeën op voor het organiseren van activiteiten. De eerste leerlingenraad is op 5 november 

om 15.35 uur. 

 

Sinterklaas 

Zie de maan schijnt door de bomen … De lootjes zijn getrokken en de leerlingen maken een surprise 

met gedicht. Op 5 december kunnen we alle kunstwerken bewonderen in de lokalen, om daarna te 

genieten van de gedichten en de cadeaus. Zoals elk jaar doen onze leerlingen mee aan opkleden, de 

volgende dag begint de school daarom om 10.35 uur. 

 

Rapport periode 1 

Op 14 december gaan de rapporten van de eerste periode mee. De mentor zal de leerling en ouders 

uitnodigen voor een gesprek in de periode van 17 tot en met 19 december. In deze gesprekken worden 

de scores van de Cito VAS van klas 1 ook besproken. 

 

 


