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Agenda
3 december
4 december
5 december
6 december
11 december
17-19 december
20 december
21 december

Start thema ‘Feesten en familie’
Luizencontrole
Sinterklaasviering
De school begint om 10.25 uur, groep 1 de hele dag vrij
Kerstbomenzagen groep 5 t/m 8
Oudergesprekken voortgezet onderwijs
Kerstviering
Studiedag team, groep 1 t/m 8 de hele dag vrij

Algemeen
We gaan de feestmaand in…
Inmiddels zijn we alweer bezig met het laatste stuk van dit jaar. De Sint is in het land en het is bijna
weer kerst. We hebben een hoop gedaan en er staat ook nog veel te gebeuren!
 De veiligheidsthermometer is afgenomen. Deze thermometer geeft aan in hoeverre kinderen
zich veilig voelen op school. Leerlingen van het primair onderwijs geven de school een ruim
voldoende, de leerlingen van het voortgezet onderwijs geven een voldoende.
 Met groep 3 t/m klas 2 zijn we naar de Film Wad in Podium Vlieland geweest. Mooi dat de
kinderen de wereld rondom hun leefwereld zo verder hebben kunnen verkennen.
 Het team is druk bezig met scholing. Er wordt onder andere gewerkt aan differentiëren,
afstemming tussen planning en zorg in het primair onderwijs en de zorgcyclus in het voortgezet
onderwijs.

Primair onderwijs
Next Level-school
De Jutter is vanaf dit schooljaar een Next Level-school. In het kader hiervan heeft het team van het
primair onderwijs een studiedag op vrijdag 21 december. Het team gaat samen met Hennie Vermeij
aan de slag met het maken van een schoolanalyse.

Thema-onderwijs
Afgelopen vrijdag hebben we het thema ‘Heelal’ afgesloten met een bezoek aan het planetarium in
Franeker. In december starten we met het thema ‘Feesten en familie’. We willen de ouderraad weer
heel er bedanken voor het mooi maken van ons leerplein.

Stagiaires
Meester Perry heeft zijn stage op De Jutter afgerond. Hij zet zijn stage verder voort op een school aan
de wal. We bedanken hem hartelijk voor zijn inzet en wensen hem veel succes.
Ook Dagmar en Inge, die de afgelopen week stage bij ons hebben gelopen, danken we hartelijk voor
hun inzet.

Sprookje Harlingen
De groepen 3 t/m 8 hebben het sprookje ‘Klein Duimpje’ bezocht. Ook Sinterklaas en zijn Pieten kwamen
nog even langs. Mare mocht zelfs het podium op!

Schoolfruit
We zijn weer begonnen met het schoolfruit. Drie keer per week krijgen de kinderen naast het
pauzehapje verschillende soorten groente of fruit om te proeven.

Samenwerking Staatsbosbeheer
Op 13 december gaat groep 6/7/8 naar de Vogelkijkhut. Adilia van der Wielen uit groep 8 heeft de naam
voor deze hut bedacht en die wordt op dat moment bekendgemaakt. Op 11 december gaan de groepen
5 t/m 8 traditioneel kerstbomen zagen.

Aankomst Sinterklaas
Sinterklaas komt op 5 december om 9.30 uur aan op Vlieland. De kinderen van de basisschool lopen
met de leerkrachten naar de veerdam. Na de aankomst van Sinterklaas lopen we in optocht naar school,
waar we het feest voortzetten. De kinderen zijn om 12.05 uur uit. Groep 6/7/8 gaat op woensdagmiddag
gewoon naar school. Op 6 december begint school om 10.25 uur.

Oudergesprekken
De oudergesprekken zijn weer geweest. Ondanks het feit dat deze ronde niet verplicht was, hebben
toch veel ouders zich voor de gesprekken ingetekend. Dank daarvoor!

Kerst
Het kerstfeest van de basisschool ziet er dit jaar als volgt uit. In de ochtend (8.15-9.30 uur) is er een
familie/vrienden/belangstellenden-kind kerstwandeling, meer informatie hierover volgt. Vanaf 11 uur is
er een kerstbrunch voor de leerlingen van groep 1 t/m 8. ’s Avonds spelen de kinderen van groep 5, 6
en 7 de kerstmusical ‘De kerstnar’. Iedereen is van harte welkom! Om 17.00 uur starten we met
een samenzang bij de grote kerstboom op het plein. Rond 17.15 uur start de musical, die tot ongeveer
18.00 duurt.

Voortgezet onderwijs
Kerstmarkt
Klas 1 en 2 zijn druk bezig met het organiseren van een kerstmarkt. Deze vindt plaats op woensdag
19 december, van 10.30 tot 12.00 uur. De leerlingen hebben aangegeven zelf de reclame en
communicatie te willen doen. Hartstikke leuk!

Thermometer sociale veiligheid
88% van de leerlingen heeft de vragenlijst beantwoord. Samengevat geven de leerlingen de school
een voldoende: ze voelen zich veilig op school. Een punt van aandacht zijn de schoolregels. Hier willen
de leerlingen graag verandering in; wellicht hangt dit samen met de mobiele telefoons, die tot nu toe
niet zijn toegestaan in de les. Leerlingen geven aan dat de school meer kan doen aan het
cyberpesten.

Voorlichting mediawijsheid
Tijdens de informatieavond over mediawijsheid is er voorlichting gegeven over hoe om te gaan met
internet.

Rapporten
Periode 1 loopt op z’n einde en dat betekent dat het tijd is voor de eerste cijfers en
rapportbesprekingen. Naast de cijfers wordt er gesproken over het welbevinden van de leerlingen.

Personeel
Mevrouw Perdok wordt vervangen door mevrouw Lindeboom.
De afgelopen drie weken hebben mevrouw Perdok en mevrouw Lindeboom samen het vak
Nederlands verzorgd. Als school hebben we samen met de leerlingen afscheid genomen van
mevrouw Perdok. Een welkom aan mevrouw Lindeboom.

