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Vanuit de directie
Ook bij ons op school worden hoe langer hoe meer de gevolgen zichtbaar van een groeiend
tekort aan leerkrachten. Het lukt ons niet om voor elke groep een vervanger te vinden
wanneer een leerkracht zich ziek meldt. Dit betekent dat er af een toe een groep vrij is. Ik
realiseer me terdege dat dit voor u als ouder/verzorgers lastig kan zijn. Ik hoop dat u er op
vertrouwt dat we echt ons uiterste best doen om een goede oplossing te vinden zodat het
onderwijs op school op een goede manier door kan gaan. Soms kan dit dan alsnog
betekenen dat we een groep een dag(deel) vrij moeten geven.
Als directeur zie je veel gebeuren binnen de school. Daarnaast zie je ook veel niet gebeuren.
Vanochtend dronk ik een kop koffie met een ouder. Deze ouder had een aantal vragen over
de gang van zaken in de groep van zijn/haar kind. Een half uur later waren er geen
oplossingen, maar was er wel begrip over en weer. We constateerden dat we werken aan
hetzelfde doel: goed onderwijs in een fijne omgeving voor de kinderen.
Ik waardeer het dat deze ouder mij opzocht en zorgen met mij deelde. Door in gesprek te
gaan krijg ik waardevolle informatie en de betreffende ouder begreep beter in welk licht
beslissingen genomen zijn.
Voel u van harte welkom om in geval van vragen over de drempel van mijn kantoor te
stappen. Voor wat ik er van zie is deze drempel echt niet heel hoog. Ik hecht grote waarde
aan wat u als ouders mij komt brengen aan informatie; u kent uw kind het beste. Voor een
goede schoolontwikkeling is uw input echt van grote waarde. Ben ik niet in mijn kantoor, dan
kunt u me een Parro-bericht sturen en maak ik met u een afspraak.
Zo nu en dan kom je pareltjes tegen in je school waarvan ik denk die moet ik echt met
ouders delen:
Bij de kleuters hangt op het raam het
weekjournaal. Nadat ik er al een aantal keren
gedachteloos aan voorbij was gelopen hoorde ik
van een de collega van groep 2 wat het verhaal
hierachter is.
Nadien ben ik het weekjournaal bewust gaan
lezen en bekijken. Kinderen vertellen in dit
weekjournaal wat ze gedaan hebben. Dit doen
ze met een tekening en juf schrijft er tekst bij.
Sommige kinderen schrijven er iets onder.
Kinderen leren dat je door middel van een
tekening en taal iets aan een ander duidelijk kunt
maken. Zij zien anderen dit lezen en bekijken en
leren daardoor dat een ander deze informatie
krijgt.
Een prachtige manier om kinderen kennis te laten maken met teksten en hoe je informatie
kenbaar kunt maken aan een ander!

Afscheid
Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van juf Hillie. Zij heeft aangegeven na dit
schooljaar gebruik te willen gaan maken van haar pensioen.
Wanneer ik dit zo schrijf in één regel, lijkt dit een vrij makkelijk en zakelijk besluit. Dat is het
zeker niet geweest. Er gaat een proces van denken, wikken en wegen aan vooraf. Wanneer
u met Hillie in gesprek gaat, zult u merken dat het een weloverwogen besluit is. Voor nu
genieten we nog van de aanwezigheid van Hillie. Heel voorzichtig zijn er al wat afspraken
gemaakt voor zo nu en dan invalwerk op onze school. Natuurlijk gaan we op gepast wijze
afscheid van Hillie nemen. Daar hoort u binnenkort meer van!
Facebook
Sinds een aantal weken hebben we als school een Facebookpagina. We kregen vragen van
ouders of we een Facebookpagina hadden als school. Dit was niet zo, wel was Henrieke
enthousiast om deze taak op zich te nemen. Via Facebook bereiken we een groot publiek
en dat is wat we graag willen. Neemt u gerust een kijkje en reageert u vooral op berichten
die daar op staan.
Groep 7
De ouders van groep 7 zijn vorige week geïnformeerd over het feit dat we groep 7 en 8 ook
op de middagen mogen splitsen. Er is extra geld beschikbaar gesteld door het bestuur om de
middagen zo in te vullen dat groep 7 en 8 helemaal gesplitst de laatste maanden les kunnen
krijgen. Het voert te ver om hier uit te leggen wat daar precies de redenen van zijn: u mag
erop vertrouwen dat we niet over één nacht ijs zijn gegaan in de besluitvorming voor de
situatie zoals die was en voor de situatie zoals die nu gaat worden.
We zijn op zoek naar beschikbare leerkrachten die groep 7 kunnen les geven.
Om de ouders van groep 7 goed te informeren zullen zij zeer binnenkort een uitnodiging
krijgen voor een ouderavond.
Groep 8
Inmiddels zijn de adviesgesprekken met de kinderen en ouders van groep 8 geweest. U kunt
het inschrijfformulier voor het VO deze week nog inleveren bij de leerkracht of bij mij. Wij
zorgen dan dat deze bij de juiste school komt.
Het ligt nog ver in het verschiet, maar ik krijg er al vragen over. Op 2 juli is de
afscheidsavond van groep 8. Ik weet niet wie deze organisatie op zich neemt? Tot dusver
neemt vaak (een aantal) ouder(s) dat ook deze school ‘verlaat’, het voortouw. Delegeren kan
natuurlijk ook. Voordat de organisatie losgaat, zien we wel graag dat u met ons in overleg
over bijvoorbeeld de aanvang en de sluiting.
Koffieochtenden
Om met u als ouder in gesprek te zijn heb ik, dit en vorige jaar, twee keer een sessie van
koffieochtenden ingepland. Op deze momenten drink ik graag met u een kop koffie of thee
en ik spreek met u over de zaken die goed gaan op school en over dingen waar we nog in
kunnen leren. We spreken niet over individuele kinderen op deze momenten. Wanneer u
meerdere kinderen op school heeft, kunt u kiezen welke ochtend u het beste uitkomt.
Ik kreeg het verzoek deze keer de ochtenden op woensdagen te plannen.
Vanaf half 9 bent u welkom in de teamkamer.
Woensdag 11 maart ouders/verzorgers van groep 1 en 2
Woensdag 18 maart ouders/verzorgers van groep 3,4 en 5
Woensdag 1 april ouders/verzorgers groep 6, 7 en 8.
Open dag
18 maart is er Perspectiefbreed een open dag. In de Kanaalstreek kunt u daarover een
advertentie lezen. Op de Zandtange opent haar deuren van 10.00 uur tot 12.15 uur. U als
ouder bent van harte welkom, evenals opa’s, oma’s, toekomstige ouders en alle andere
belangstellenden.

Tijdens deze open ochtend wordt er gewoon les gegeven. Wilt u daar rekening mee houden
wanneer u jongere kinderen meeneemt?
We willen u vragen tijdens de open dag geen filmopnames te maken. Denkt u er bij het
maken van foto’s om dat alleen uw eigen kind op de foto komt? Dit alles i.v.m. de AVG.
Ouderbijdrage
U heeft deze of afgelopen week een rekening gekregen voor de ouderbijdrage. Deze
ouderbijdrage is vrijwillig. Wel willen we hem van harte bij u aanbevelen. We gebruiken deze
gelden voor Sinterklaas, 11 november, Kerst, Vader- en Moederdag enz. Het gaat eigenlijk
om zaken die rechtstreeks ten goede komen aan de kinderen.
Parro
We werken nu een aantal maanden met de Parro-app. We krijgen hier positieve reacties op
en ervaren als team ook dat het fijn werken is met deze app.
Nu is het zo dat de telefoon een dwingend apparaat is. Wanneer deze geluid maakt zijn we
snel geneigd om te kijken of we verwachten dat een ander kijkt. De Parro-app is werkgerelateerd voor collega’s, daarom heb ik met hen afgesproken dat ik graag wil dat ze de
Parro open zetten tussen 8.00 en 17.00 uur op de dagen dat ze werken. Daarbuiten mogen
ze hem sluiten. Een aantal collega’s geeft aan dit niet nodig te vinden, daar is een ieder vrij
in. Ik meld u dit zodat u weet dat het kan zijn dat een collega ’s avonds en op vrije dagen
geen Parro-appjes leest.
Rapport
In december heeft uw kind een rapport meegekregen. Op dit rapport staan geen Cito-scores
meer. Dit omdat u deze kunt inzien in het ouderportaal van ParnasSys. Van een ouder kreeg
ik te horen dat de scores van de Cito toetsen te zien zijn wanneer u het rolmenu van de
toetsen zet op ‘landelijke toetsen’.
Wanneer uw kind de school verlaat, zullen we in het rapport een overzicht toevoegen van
alle Cito toetsen gemaakt op onze school. U kunt immers niet meer inloggen in het
ouderportaal wanneer uw kind van school gaat. We vinden het belangrijk dat u de uitslagen
van de toetsen toch ergens kunt terug vinden, vandaar dit overzicht.
Studiedag
Een reminder voor de studiedag van 25 maart. Die dag hebben we Perspectiefbreed een
studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij, er is ook geen Pepergroep.
Even voorstellen….
Mijn naam is Dineke Rozema en ik ben 22 lentes jong!
Sinds dit schooljaar mag ik mijzelf juf noemen, want ik
ben in juli officieel afgestudeerd. Hiervoor heb ik op
CBS op de Zandtange mijn eindstage mogen lopen in
groep 7. Dit jaar ben ik gezellig met ze meegegaan,
want ik sta 4 dagen voor groep 8.
Sinds dit jaar woon ik ook op mijzelf in Assen. Veel
veranderingen dus in een korte tijd. Ik houd er enorm
van om lekker te wandelen en nieuwe plekken te
ontdekken. Ik ben dol op tekenen en alles wat te
maken heeft met grafisch ontwerpen. Verder zing ik in
het gospelkoor Jizrahja, ben ik dol op chocolade en
houd ik van gezellige momenten met familie en
vrienden.

Tja, waar begin je…
Laat ik maar gewoon in het heden blijven. Mijn naam is Gerda van der Heide-Wubs. Ik woon
al ruim 22 jaar in Onstwedde. Maar, handig voor mijn werk, ons huis ligt nagenoeg even
dicht bij Mussel als bij de kern van Onstwedde.
We wonen aan de Vosseberg, de doorgaande weg tussen Mussel en Onstwedde. We
hebben een heerlijk huis met lekker veel ruimte buiten.
Ik ben inmiddels 47 jaren jong, getrouwd in mei 1997 met Ernest en we hebben samen drie
prachtige dames gekregen. Silke is 19 jaar, 2e-jaars studente Engels aan de RUG en woont
door de week ‘in Stad’. Bente is 16 en gaat sinds dit schooljaar vier dagen per week naar het
Alfa-college in Groningen voor haar opleiding Schoonheidsspecialist, de vijfde dag is een
stagedag. Ons jongste wonder loopt dagelijks op Op de Zandtange rond; Manin is net 9 jaar
en zit in groep 5. Manlief werkt als technisch tekenaar en is genetisch besmet met tuiniergenen (wel handig met zoveel vierkante meters grond).
Zelf houd ik van koken; ik ben dan ook dolblij met onze pas opgeleverde
keuken! Even zolang we het huis hebben, zijn we ook aan het klussen;
plannen genoeg!
Ook houd ik van lezen, al neem ik daar oprecht veel te weinig tijd voor.
Daarnaast vind ik haken ook erg leuk, de tijd van herstel na mijn operatie
heb ik dat van mijn eigen moeder geleerd. Tijd goed gebruikt, zogezegd!
Daarnaast vind ik het erg gezellig om met mijn gezin (lees: meestal met de
meiden) erop uit te gaan. Ergens eten, gezellig shoppen, zwemmen,
wandelen, een stad bezoeken, naar een museum… en ga zo maar door.
Inmiddels werk ik al een heel aantal jaren op deze school. Eerst als
invaller, later met een kleine vaste betrekking daarnaast werkend op andere scholen. Sinds
ongeveer 18 jaar werk ik al mijn uren hier. Ik houd van mijn werk; ben nog nooit met tegenzin
aan de slag gegaan. Sinds ik intern begeleider ben, heb ik meer een helikopterview
gekregen. Een heel interessante leerschool voor mij om te zien hoe je op vele manieren je
leerlingen, ouders en collega’s van dienst kunt zijn betreffende de ontwikkeling van jonge
mensen. Ik leer nog elke dag.
Onze identiteit is voor mij van grote waarde; hoe wil ik graag zijn en kan ik zijn als mens, in
het Licht van onze Vader. Ik leer nog elke dag!
Tot slot wil ik u laten weten dat er binnenkort iets verandert in mijn betrekking. Ik heb voor
(minimaal) een dag per week een baan aangeboden gekregen binnen een zorginstelling. Dit
ligt in de lijn van datgene wat ik als intern begeleider veel en graag doe. De verandering
houdt voor mijn werk op school concreet in dat ik ga stoppen met mijn lesgevende taken. Ik
blijf dus wel werkzaam als intern begeleider.

