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De laatste schoolbode van dit cursusjaar. Een jaar dat we mochten beginnen
met psalm 139 waarin we mochten lezen dat God ons kent van vroeg af aan
en bij ons, naast ons, voor ons en achter ons is. Dat hebben we dit schooljaar zeker zo ervaren. Hoe anders dit jaar ook is verlopen, we zijn als gemeenschap rond school bewaard gebleven in een tijd waarin er veel ziekte
was en een virus de wereld op zijn kop zette. Een reden om dankbaar voor
te zijn. En ook om over door te denken. Daar waar we als mensen vaak geneigd zijn om te denken dat we leven in een wereld waar alles ‘maakbaar’ is
ervaren we nu dat dit niet het geval is.
Voorlopig zullen we als school nog te maken hebben met de beperkende
maatregelen. De meest ingrijpende daarvan is toch wel dat ouders nog niet
op school mogen komen en we als volwassenen de anderhalve meter afstand aan moeten houden. Dat heeft tot gevolg dat ook in het nieuwe
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schooljaar er nog veel dingen anders zullen gaan dan we gewend zijn. De
startmiddag bijvoorbeeld zal anders van opzet zijn, het wennen van de nieuwe leerlingen, de gesprekken in november en hoe het straks met de kerstviering moet is ook nog niet duidelijk. Zo maar een aantal dingen waar we
nu al over aan het nadenken zijn hoe we dat straks in moeten vullen. U zult
daarover ongetwijfeld meer over horen als het zover is.
Een ding mogen we bij dit alles wel weten. We zijn geborgen in Gods hand,
wat er ook gebeuren zal. Met dat voor ogen mogen we aan de vakantie beginnen en straks aan het nieuwe schooljaar.

Belangrijke data:
 Zomervakantie: 6 juli tot en met 14 augustus.
 Luizencontrole: woensdag 19 augustus.
 Instroom nieuwe leerlingen: 29 september.
 Herfstvakantie: 12 oktober tot en met 16 oktober.
 Luizencontrole: woensdag 21 oktober.
 Opname nieuwe leerlingen: 27 oktober.
 Ouder—kind gesprekken: 10 november. (Of alternatieve vorm.)
 Ouder—kind gesprekken: 12 november. (Of alternatieve vorm.)
 Opname nieuwe leerlingen: 24 november.
 Sinterklaas op school in alle groepen: 25 november.

Afscheid.
Het afgelopen schooljaar hadden we eigenlijk afscheid moeten nemen van meester Cleveringa en meester
de Rooder en Ede Barends. Beiden hebben de leeftijd bereikt waarop ze met pensioen mogen gaan. Helaas
viel het geplande afscheid van Meester Cleveringa in het water door de sluiting. Vanaf deze plek willen we
hem al wel hartelijk bedanken voor zijn inzet voor de school en leerlingen. Betrokken tot de laatste dag bij de
kinderen en een ontzettend gewaardeerde collega die eigenhandig heel veel zaken opknapte en bijhield.
Meester de Rooder heeft zich de laatste jaren ook met hart en ziel ingezet voor onze zorgleerlingen. Als er iemand al lezend met kinderen leeskilometers heeft gemaakt dan is het meester de Rooder wel. Als collega altijd in voor een praatje en met een enorme schat aan onderwijservaring. Helaas werd hij aan het begin van
het schooljaar geplaagd door hartritmestoornissen. Medicijnen mochten niet helpen zodat een operatie ingepland werd. Deze operatie is tot op heden steeds uitgesteld en moet nog plaatsvinden vanwege de corona
crisis. Dat dit heel veel geduld vraagt en soms ook tot teleurstelling leidt zal duidelijk zijn. Meester
de Rooder heeft aangegeven na zijn operatie nog zijn werk af te willen ronden op school. We hopen dat dit
mogelijk zal zijn.
Ede Barends is voor veel ouders misschien een minder bekende naam maar zij is al wel sinds de opening van
de school aan school verbonden. Al sinds 1988 maakte zij het gebouw schoon. Dat deed ze met veel plezier en
met grote inzet. Precies en nauwkeurig en met maar heel weinig periodes van afwezigheid wegens ziekte. Ook
voor Ede hadden we op haar laatste werkdag een afscheid gepland. Zij moest nog een week werken toen tot
de sluiting van school en alle andere maatregelen besloten werd. Ook al hebben we nog geen afscheid kunnen
nemen zoals het hoort van deze collega’s; we willen dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zo gauw het mogelijk is zullen we dat dan ook doen. Voor nu willen we hen hartelijk danken voor hun kennis, kunde en inzet al
die jaren maar weer.

Start nieuw schooljaar 2020—2021.
De laatste twee jaar hebben we de start van het cursusjaar gevierd door met elkaar in de lokalen te beginnen
en elkaar daarna te ontmoetten in de middenruimte van school. Samen met uw kind kon het afstemmingsformulier ingevuld worden en u kreeg de kans om een kijkje in de klas te nemen. Ook deelden we de eerste informatie per groep over het nieuwe jaar met u.
We zullen dat dit jaar in gewijzigde vorm moeten doen wegens de beperkende maatregelen. Daarom willen we
u vragen om in de eerste week met uw kind of kinderen thuis samen het afstemmingsformulier in te vullen.
Hierdoor kunnen de wederzijdse verwachtingen uitgesproken worden. Ook kunt u dan aangeven of u nog een
verder gesprek wilt om kennis te maken met de leerkracht van uw kind of om zelf nog een aantal zaken over
uw kind te bespreken.
De informatie vanuit de groep zal te zijner tijd door de nieuwe leerkrachten van uw kind gedeeld worden via de
mail of klasbord. Denk dan aan praktische zaken maar ook aan de inhoud van de leerstof in het nieuwe jaar.

Luizen controle en wat u zelf nog kunt doen...
Na de zomervakantie pakken we de geregelde controle op luizen ook weer op. Dat doen we wel met minder
ouders zodat deze onderling de goede afstand kunnen bewaren. Nu de vakantieperiode weer aanbreekt is het
ook goed om als ouders zelf te controleren. Let daarbij vooral op de nek en de plekken achter de oren.
Regelmatig zelf de kinderen kammen ter controle is ook aan te bevelen. En mocht u toch luizen ontdekken dan
behandelen met prioderm of luizenshampoo van het merk Licener. Die geven het beste resultaat. Milieuvriendelijke middelen zoals appelazijn zijn wel sympathiek maar werken haast niet bij de bestrijding.

Nieuwe collega.
Juf Janneke Westra mocht het afgelopen jaar bevallen van gezonde zoon. Juf Westra had een volledige baan
maar heeft besloten twee dagen minder te gaan werken. Hierdoor onstond in de formatie een kleine vacature
ruimte. Die wordt gedeeltelijk ingevuld door een nieuwe collega. Juf Magriet Schraal Oost zal ons team komen
versterken om de duurzame inzetbaarheid in te vullen. Daar zijn we heel blij mee. Juf Schraal is een leerkracht
met een ruime ervaring in verschillende groepen die al langere tijd bij schoolvereniging Rehoboth werkt. Zij
heeft eerst gewerkt aan de Cornelis Zeemanschool en de laatste jaren aan de Groen van Prinstererschool. Juf
Schraal heeft een benoeming van 1 dag per week. Omdat zij de duurzame inzetbaarheid in een aantal groepen
in zal vullen zal ze flexibel aanwezig zijn.
Juf Brands van groep acht vult het andere deel van deze vrijgekomen ruimte in. Zij krijgt daarmee een kleine
uitbreiding en gaat iets meer binnen de school werken. Ze zal het komende jaar vooral het ouderschapsverlof
van juf Penninkhof invullen.
Tot slot komt juf Loura Visser vanuit de inval pool nog 1 jaar ook de duurzame inzetbaarheid invullen. Juf Visser
heeft ook ruime ervaring in het lesgeven en zal bij een aantal ouders ook bekend zijn als moeder binnen de
school. We zijn blij dat zij ook bij ons aan de slag gaat en wensen ook haar een fijne tijd toe.

Het team van de Frits Bodeschool wenst
u een fijne zomervakantievakantie toe!

