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Meester Jan
De aankomende 3 weken zal meester Jan voornamelijk op de Dorpsschool werkzaam zijn. Meester Jan werkt
normaal gesproken op maandag t/m woensdag op onze school en op donderdag en vrijdag op de Dorpsschool.
In de maand december heeft hij namelijk fulltime gewerkt op onze school i.v.m. de coronamaatregelen.
Af en toe zal hij op school zijn om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. We zien meester Jan graag weer
terug op maandag 31 januari 2022.

Meester Carsten
Meester Carsten zal aankomende week weer rustig aan beginnen met zijn werkzaamheden op te pakken.
Want hij heeft nog niet genoeg energie om direct weer fulltime te beginnen na zijn coronabesmetting.
Komende week zal hij op maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 t/m 10.15 uur lesgeven aan groep 6, op
dinsdag en donderdag zal hij van 08.30 t/m 10.15 uur lesgeven aan groep 5/6.
Meester Paul zal op maandag, woensdag en vrijdag t/m 10.15 uur lesgeven aan groep 5 en daarna (als meester
Carsten weer naar huis is) lesgeven aan groep 5/6.
Juf Dana zal op maandag, woensdag en vrijdag t/m 10.15 uur lesgeven aan groep 4 en daarna (als meester
Carsten weer naar huis is) lesgeven aan groep 4/5.
Op dinsdag en donderdag ondersteunt meester Paul t/m 10.15 uur meester Chris in groep 7&8 en daarna (als
meester Carsten weer naar huis is) zal hij lesgeven aan groep 5/6.
De week erop (als alles goed gaat) zal hij dit uitbreiden t/m 12.00 uur. En als dat goed gaat zal hij weer hele
dagen gaan werken.
We wensen meester Carsten veel beterschap en plezier toe en we zijn blij dat hij weer op school is!!

Werkzaamheden
Afgelopen weken is er op school hard gewerkt door iedereen! De kerstspullen zijn weer opgeruimd en de zolder
(boven de kleedkamers van de gymzaal) is opgeruimd. De groene vloeren zijn in de wax gezet en de lokalen zijn
weer ingericht door de leerkrachten en de school is in winterse sferen ingericht met spulletjes die we nog op
zolder vonden, wat een gelukje!!!
De planningen en voorbereidingen zijn gemaakt en de planborden zijn ingevuld. Ook is er is veel overleg geweest
over verschillende zaken m.b.t. de komende periode.
Verder is er schoongemaakt in en om de school, de ketel was kapot en is gemaakt en er zijn radiatorknoppen
vervangen. Ook zijn de dode beuken in de beukenhaag aan de Sportlaankant vervangen door Greenfixx. Er zijn
nieuwe bordjes geplaatst aan de gevel met wat wij wel en niet voor gedrag willen op het schoolplein na schooltijd
(er stond nog steeds Comperio op en niet Comprix) en……..we hebben een nieuwe vlag van Comprix gehesen.
Kortom we zijn klaar om maandag te beginnen!!

Oud papier
Dinsdagavond 11 januari 2022 halen we weer het oud papier bij de weg op. Zorgt u dat het klaar staat aan de
weg vanaf 18.00 uur? We verzamelen het op de parkeerplaats van de skeelerbaan, aangezien ‘onze’
parkeerplaats bezet is.

GGD
Telefonisch spreekuur
Ouders en professionals kunnen op werkdagen gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Daar kunnen ze
alle opvoedvragen voorleggen aan een pedagoog, die advies geeft. De pedagoog kan ook doorverwijzen naar
een pedagoog in de buurt voor een persoonlijk gesprek. De pedagogen zijn bereikbaar van maandag tot en met
donderdag tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Op vrijdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur op telefoonnummer 088 22
99 444.
Met vriendelijke groet,
Gelske Tjeerdsma
Pedagoog
Coördinator en coach LEFF Smallingerland
GGD Fryslân Jeugdgezondheidszorg
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
( 088 229 9407 / 06 15129140
* G.Tjeerdsma@ggdfryslan.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag.
Regio Zuidoost: Achtkarspelen, Weststellingwerf, Heerenveen

