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Even voorstellen.
Hallo, mijn naam is Wilma Zwart. Sinds 6 januari ben ik juf van groep 1/2.
Ik woon in Sneek , samen met Klaas Jan. We hebben 3 zonen , waarvan er nog eentje
thuis woont.
In 1986 heb ik de opleiding voor kleuterleidster afgerond en ben gelijk gaan werken.
Vooral in de groepen 1/2. Maar ook in andere groepen.
Na 33 jaar gewerkt te hebben in Sneek op verschillende scholen, heb ik de keus gemaakt
om een pauze in te lassen. Maar na 2 maanden thuis te hebben gezeten miste ik het
werken met kinderen. Gelukkig kreeg ik de kans om te mogen werken op de Fôllefine. Ik
hoop jullie ouders de komende tijd te mogen ontmoeten.
Schoolplein
Ieder jaar na de jaarwisseling is het weer een verrassing hoe ons schoolplein erbij ligt en
of er ook door het vuurwerk schade veroorzaakt is. Dit jaar is er tot onze opluchting geen
enkele schade! Er zijn ouders, kinderen en dorpsbewoners geweest die het initiatief
hebben genomen om het schoolplein weer helemaal vuurwerkvrij te maken. Onze dank
en complimenten hiervoor, geweldig!
Hoofdluis controle
Vorige week heeft er weer een hoofdluiscontrole plaats gevonden en onze school is
hoofdluisvrij. We willen de moeders die de controle hebben uitgevoerd weer hartelijk
bedanken.
LeerlingVolgSysteem-toetsen
In week 3,4 en 5 (13 januari t/m 30 januari) houden we weer de halfjaarlijkse toetsen
voor groep 3t/m 8. De kinderen worden getoetst op het gebied van Rekenen/Wiskunde,
Begrijpend Lezen en Technisch Lezen, spelling en woordenschat.
De resultaten zullen met u besproken worden, samen met de overige resultaten tot nu
toe, in een voortgangsgesprek. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in week 7. In week 6
komen er intekenlijsten in de gang te hangen waarop u zelf kunt intekenen voor het
voortgangsgesprek.
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Rapporten
In tegenstelling tot voorgaande jaren krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis
voordat de voortgangsgesprekken plaats zullen vinden. Er is hiervoor gekozen zodat u
thuis rustig de tijd heeft om het rapport door te lezen en indien u nog vragen heeft kunt
u deze stellen tijdens het voortgangsgesprek. De kinderen krijgen hun rapport op
donderdag 6 februari mee.
Jeugd EHBO opleiding
Op vrijdag 17 januari starten de kinderen van groep 7-8 met de jeugd EHBO lessen.
Iedere vrijdag komt er een ervaren instructeur die de lessen zal verzorgen. Op vrijdag 17
april zal het examen plaats vinden. Wij hopen op leuke en leerzame lessen die bekroont
zullen worden met een Jeugd EHBO diploma.
Staking 30 en 31 januari
Zoals u ongetwijfeld heeft gehoord gaat het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari twee dagen staken. Met deze staking roepen wij dit
kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van
onze kinderen en de generaties die volgen.
De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat
onze leerlingen de dupe worden, maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen
om onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk
haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in
Nederland. Om deze reden zullen wij op 30 en 31 januari de deuren van De Fôlefinne
gesloten houden.
Rookvrij schoolterrein
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij
onderwijsterrein bij. Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te
hebben (wijziging Tabakswet). Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en
hoger onderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren die anderen zien roken,
zelf ook eerder gaan roken. Een rookvrij terrein beschermt hen ook tegen de schadelijke
gevolgen van meeroken. We willen u dan ook vragen niet op of rondom het schoolplein
te roken.
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Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant
van de leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de
komende tijd aandacht aan zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in
gesprek gaan over een onderwerp wat wij hebben behandeld of wat u juist aanspreekt.
Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben besproken en wat uw kind vooral
aanspreekt bij dit thema:

week 2: (sociale vaardigheden….sociale vaardigheden) WENSEN …………….. IEMAND IETS
TOEWENSEN
week 3: (sociale vaardigheden) SAMENWERKEN:

geven en nemen….compromis sluiten

week 4: (sociaal-emotionele kennis) SMOESJES VERZINNEN
week 5: (sociale vaardigheden) (communicatieve vaardigheden) VRAGEN OF JE IETS MAG
DOEN
week 6: (sociaal-emotionele kennis) JE GESTREELD VOELEN
week 7: (waarden en normen) REKENING HOUDEN MET ANDEREN
week 8: vakantie
week 9: (sociale vaardigheden) (assertief) VRAGEN OF IEMAND JE WIL HELPEN
week 10: (sociaal-emotionele kennis) EEN VERSCHIL VAN MENING HEBBEN
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Vakanties en studiedagen schooljaar 2019-2020:
Vakanties:
Voorjaarsvakantie: ma 17 feb t/m vr 21 februari
Pasen: vr 10 april t/m di 14 april
Koningsdag: ma 27 april
Meivakantie: ma 27 april t/m vr 1 mei
Bevrijdingsdag: di 5 mei
Hemelvaart: do 21 mei en vrijdag 22 mei
Pinksteren: ma 1 juni en di 2 juni (studiedag)
Zomervakantie: ma 6 juli t/m vr 14 augustus
Studiedagen:
Woensdag 5 februari
Dinsdag 14 april (na Pasen)
Dinsdag 2 juni (na Pinksteren)
kalender
Vrijdag 17 januari
Do/vr 30 en 31 januari
Woe 5 februari
Do 6 februari
Week 6
Week 7

Eerste EHBO les groep 7-8
Staking, school gesloten
Studiedag, alle leerlingen vrij
Rapporten mee
Inschrijven voortgangsgesprekken
Voortgangsgesprekken

Ma 17 februari t/m vr 21 februari

Voorjaarsvakantie, alle leerlingen vrij
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