Ureterp, 08-03-2019

Leerlingen enquête
Net voor de voorjaarsvakantie hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8 een leerlingen enquête
ingevuld. De enquête is onderverdeeld in de onderwerpen:

Agenda


11-03

Voorstelling groep 1/2





14-03

Studiedag team

Aanbod





15-03

Onderwijsstaking

Didactisch handelen





18-03

Voorstelling groep 3/4

Pedagogisch handelen





20-03

Open dag Comprix

Afstemming



25-03

Oudertevredenheid



04-04

IMV afsluiting groep 5/6



12-04

Koningsspelen



19-04-22-04

Goede Vrijdag en Pasen



27-04 t/m 12-05 Meivakantie

 Schoolklimaat
Alle vragen en antwoorden liggen ter inzage in
de kast naast de directiekamer.
De leerlingen scoren de school met een gemiddeld cijfer van 8.3. Daar mogen we met elkaar
trots op zijn. We blijven u informeren over de
ontwikkelingen.

Ouder enquête
In de week van 25 maart ontvangt u een enquête. Dit tevredenheidsonderzoek helpt ons
om inzicht te krijgen wat de school goed doet
en wat er volgens u nog beter kan.

Voorstelling “De kleine
vuurtorenwachter”
De leerlingen van groep 1 en 2 gaan maandag
naar de voorstelling “De kleine vuurtorenwachter”. Deze voorstelling wordt gespeeld onder
schooltijd in De Wier.

De voorstelling gaat over afscheid nemen,
liefde en moed.
Twee acteurs spelen en vertellen terwijl ze met
zaklantaarns schimmen maken op het tentdoek.
Blote voeten, zand, zaklantaarns, woorden,
schimmen, de wind en de zee, al deze elementen
samen maken deze voorstelling bijzonder.

Voorstelling Ieorg Idur
De leerlingen van groep 3 en 4 gaan maandag
18 maart onder schooltijd naar deze voorstelling.
Meesterverteller Roald Dahl schreef in 1990 Ieorg Idur, het laatste boek dat tijdens zijn leven
uitgegeven werd. Dit ontwapenende verhaal
overliefde hebben we bewerkt tot een levend

prentenboek: vol humor, muziek, toverspreuken en… schildpadden.
Meneer Hoppe is een rustige man. Hij woont al jaren alleen, is dol op tuinieren en klussen. Naast
hem woont de flamboyante mevrouw Zilver met
haar huisschildpad Rudi. Meneer Hoppe is heimelijk verliefd op zijn buurvrouw, maar durft dat niet
hardop te zeggen…
Als mevrouw Zilver hem vertelt dat Rudi maar niet
wil groeien, grijpt meneer Hoppe zijn kans. Hij
verzint een plan – even briljant als krankzinnig –
en probeert daarmee het hart van mevrouw Zilver
te winnen.

Studiedag team 14 maart
Donderdag 14 maart zijn de leerlingen vrij.
Ons team heeft een studiedag.
De onderwerpen die deze dag op onze agenda
staan zijn:


Zelfstandig werken ( eigenaarschap
leerlingen)



Visie cultuurprofiel ( maken van een culturele kaart van de school)

Activiteitencommissie
Hierbij een stukje van de activiteitencommissie
van de Twirre om jullie op de hoogte te stellen
van wat wij als commissie doen. Aan het begin
van het schooljaar hebben we met een aantal
ouders de handen ineen geslagen om de activiteitencommissie weer wat nieuw leven in de
blazen. Onze taak is om het team van de Twirre
te ondersteunen met het organiseren van

activiteiten en vieringen. Daarnaast proberen
we elk schooljaar wat extra’s te realiseren. In de
hal van de Twirre staat een ideeënbus waar
leerlingen kunnen aangeven welke wensen zij
hebben voor hun school. Hieruit kwam naar voren dat er een wens was voor een moestuin,
dus die willen we graag dit schooljaar realiseren. Met een deel van de opbrengst van de
sponsorloop hebben we materialen besteld,
waarmee we de moestuin kunnen gaan aanleggen. Bij de aanleg kunnen we wel wat hulp gebruiken, dus als je het leukt vindt om daarbij te
helpen, dan horen we dat graag. Binnenkort
volgt er op Social Schools een oproep en een
datum.
We kunnen altijd hulp van andere ouders gebruiken, dus mocht het je leuk lijken om betrokken te zijn bij de activiteitencommissie, dan horen wij dat graag!
De activiteitencommissie : Jeanette BosmanGroen, Bernadette de Jong, Gerda Zwart, Hanneke Lap, Marjan Schroor, Marjan Snip,
Trientsje van der Wal, Mirjam Jansma, Marijke
de Vries en Annet de Boer

Nationale onderwijsstaking
op vrijdag 15 maart
De onderwijsbonden organiseren op vrijdag 15
maart een landelijke staking voor zowel het
basis-en middelbaar als het hoger onderwijs.
Inzet van de staking is een structurele

investering van 4 miljard euro: 3 miljard voor
het basis-en middelbaar onderwijs en een
miljard voor hoge scholen en universiteiten.
Dit geld is voor salarissen en verlaging van de
werkdruk. De tekorten nemen toe en het is heel
moeilijk om mensen te vinden die voor de klas
willen staan. De instroom op de
lerarenopleiding laat zien dat het de komende
jaren alleen maar moeilijker wordt om leerkrachten te vinden. De aantrekkingskracht voor
het vak moet vergroot worden door een eerlijk
salaris en minder werkdruk.
Ook de leerkrachten van onze school ondersteunen de actie, wat inhoudt dat de school vrijdag 15 maart dicht is.

Petitie
Met goed onderwijs kunnen leerlingen en studenten hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
Dat draagt bij aan hun maatschappelijke ontwikkeling en helpt onze economie vooruit. Onderwijsuitgaven zijn dan ook geen kostenpost,
maar een investering in onze toekomst. Het is
belangrijk dat dit kabinet én de komende kabinetten meer geld uittrekken voor onderwijs.
AOb, FNV en FvOv zijn in de aanloop naar de
landelijke onderwijs-actieweek van 11 tot en
met 15 maart een petitie gestart. Ook ouders
en andere sympathisanten die de actie van Onderwijs Nederland ondersteunen vragen we om

de petitie te ondertekenen. U kunt de petitie
ondertekenen via de site:
www.investeer-in-onderwijs.nl/

