Afscheid Juf Donkerbroek.
Juli 2017

Na meer dan 46
jaar als juf gewerkt te hebben is
deze week voor
juf Donkerbroek
de laatste werkweek begonnen.
Zij mag binnenkort met pensioen
gaan en van haar
welverdiende rust
gaan genieten.
Met juf Donkerbroek vertrekt ook
een stuk geschiedenis van de Frits

Bodeschool. Juf
Donkerbroek is immers al sinds de
opening in 1988
verbonden aan de
school. Daarvoor
werkte zij ook al
voor de vereniging,
aan kleuterschool
‘Grietje Nentjes’.
We zijn dankbaar
voor alles wat juf
Donkerbroek
mocht betekenen
voor de school en

zullen haar inzet en
enthousiasme zeker
missen. Dat de ouders er ook zo over
dachten bleek wel
uit de opkomst tijdens de afscheidsreceptie. Velen van
u kwamen om juf
Donkerbroek de
hand te schudden
en afscheid te nemen. Hieronder
volgt een impressie
van deze dag.
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Belangrijke data:
 Zomervakantie:24 juli tot en met 1 september.
 Startviering: 5 september, 14.00 uur.
 Inschrijven sportclinics: 5 september, 15.45 uur.
 Verenigingsdag: Woensdag 27 september .
 Herfstvakantie: 23 tot en met 27 oktober.

Calamiteitenverlof.
Nieuw in het vakantierooster
dit
jaar
is
het
‘calamiteitenverlof’. Bij het
maken van het vakantierooster
wordt er ieder jaar een dag
vooraf afgetrokken van de
vrije uren voor het geval we
de leerlingen onverwachts vrij
moeten geven wegens bijzondere gebeurtenissen zoals
brand of andere nare zaken.
Aan het einde van het jaar verdwijnen deze uren meestal.
Dit jaar reserveren we die uren
ook weer, maar met dit verschil dat als ze niet gebruikt
worden we in de laatste week
van het schooljaar de leer-

lingen een dag vrij geven. Dat
zal dan de laatste donderdag
van het schooljaar zijn. De
leerlingen zijn dan die ene dag
vrij. De vrijdag erna verwachten we ze op school voor de
overgang naar het nieuwe jaar
en kennismaking met de leerkracht van het nieuwe jaar.
Wellicht vraagt u zich af
waarom we dan de laatste dag
van het schooljaar niet als
vrije dag geven. Wettelijk mogen we de schoolvakanties
niet verlengen, vandaar dat die
dag niet gebruikt kan worden.
Dit heeft dus ook tot gevolg
dat wij leerlingen vanaf de

laatste donderdag geen verlof
kunnen geven om alvast op
vakantie te gaan. Bij het boeken van de zomervakantie zult
u daar rekening mee moeten
houden. Het is helaas niet anders.
Wat als er gedurende het
schooljaar wel sprake is van
een calamiteit? In dat geval
zullen de leerlingen eerder gebruik maken van deze vrije
dag en moeten zij de laatste
donderdag van het schooljaar
gewoon naar school. Dat zullen we dan ook direct met u
communiceren.

Alles in 1.
In de weken voor de vakantie hebben de groepen 4 tot
en met 8 gewerkt met de
methode Alles in 1. Deze
methode combineert aardrijkskunde,
geschiedenis,
natuur en begrijpend lezen
rondom een thema. Een thema duurt zes weken en heeft
in alle groepen hetzelfde onderwerp. Ook groep 3 en de
kleuters zijn bij het onderwerp aangesloten.
Het is goed bevallen om op
deze manier te werken. De
methode is uitgebreid maar
laat ruimte voor de eigen
inbreng en vragen van de
leerlingen. Voor de leerkrachten is deze methode
een goede leidraad om een
thema aan te kunnen bieden,
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er zijn al veel materialen
voorhanden die aangevuld
kunnen worden met eigen
lessen en vondsten.
Bijzonder is ook dat de methode op drie niveaus in te
zetten is. Er is een basisniveau, een plusniveau en een
verrijkingsniveau. Zo kan
iedere leerling mee doen in
het thema, op zijn of haar
eigen niveau.

Momenteel zijn we als
school aan het onderzoeken
of we deze methode aan kunnen schaffen en hoe we dat
dan het beste kunnen doen.
Er hangt een behoorlijk prijskaartje aan. Voordeel is wel
dat we met deze methode
geen aparte methodes meer
hoeven te kopen voor natuur,
aardrijkskunde en geschiede-

Een thema wordt afgesloten
met een presentatiemiddag.
We vonden het fijn om te
zien dat u met zovelen
kwam om in de klassen te
kijken naar de resultaten van
de leerlingen! Zelfs een aantal ouderen uit de Talma
kwamen een kijkje nemen.
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Sportdag.
Donderdag 6 juli hielden we
weer onze jaarlijkse sportdag
en sponsorloop. In de morgen waren de verschillende
leerlingen druk bezig hun eigen records te verbeteren op
een aantal onderdelen. In de
middag was het tijd voor de
sponsorloop en het touwtrekken.

lingen is bijeengelopen. Een
bedrag waarvoor we u hartelijk willen bedanken en het
komende jaar weer de sportclinics mee kunnen organiseren.

Na telling bleek dat er maar
liefst 2275 euro door de leer-

Zingen in de Talma.
Groep vijf heeft in de afgelopen weken weer geoefend met
de ouderen uit de Talma en
het Dok. Samen zongen zij
allerlei bekende liederen. Het
Urker volkslied kwam voorbij, maar ook liedjes van Annie MG Schmidt zoals ‘Ja
Zuster, Nee Zuster’ en de
‘Twips’. Een aantal leerlingen
nam zelfs een solo voor hun
rekening. Henri en Klarissa
zongen samen ‘Het zijn de

kleine dingen die het doen’.
Als school vinden we het belangrijk dat de leerlingen niet
alleen maar bezig zijn met cognitief leren, ook van het omgaan met anderen, ouderen in
dit geval, leer je heel veel. Bovendien is het een manier om
aan maatschappelijke vorming
en burgerschapskunde te doen.
We hopen hier dan ook zeker
nog mee door te gaan.

Coördinatoren.
Na een jaar lang hard werken en het schrijven van
een beleidsplan cultuur
mochten juf Visser
(Annelies) en juf de Vries
hun diploma als cultuur
coordinator in ontvangst
nemen,
Ook juf Visser (Willeke)
en juf van Slooten mochten
een diploma in ontvangst
nemen. Zij haalden het diploma voor taal coordinaPagina 3

tor en schreven tijdens de
opleiding een beleidsplan
taal. Allemaal van harte gefeliciteerd met het behaalde
resultaat!

Het team van
de Frits
Bodeschool
wenst u een
fijne
zomervakantie!
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