
 
Sneek, 11 juli 2019 

 
 
 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s),  
 
Wat gaat de tijd toch snel, alweer een schooljaar voorbij. De laatste weken is het altijd nog even druk voor 
iedereen. Dit schooljaar wordt afgesloten, maar de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn alweer 
in volle gang. In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van wat er de afgelopen periode is gebeurd en 
blikken wij vooruit op wat gaat komen. 

 

 
Stage-contactavond 
Woensdag 19 juni hadden we weer onze jaarlijkse stage-
contactavond. De leerlingen vertellen aan de hand van foto’s in 
een PowerPoint wat ze op hun stage hebben gedaan. Dat is altijd 
best wel spannend, maar ze hebben het allemaal prima gedaan! 
Ook de stagebegeleiders vertelden nog mooie woorden over hun 
stagiaire. Het was weer een prachtige avond!  
 

 
 
 
 

Personeel: 
Vandaag is de laatste schooldag. Voor 
juf Carla is dit ook echt de allerlaatste 
schooldag. Na 19 jaar werken op de 
Piet Bakkerschool gaat zij namelijk met 
pensioen. Juf Carla, bedankt voor al die 
jaren trouwe dienst en geniet van je 
pensioen!! 
Ook nemen wij in deze laatste week 
afscheid van juf Rianne, juf Fera en juf 
Lemke. Juf Rianne en juf Fera gaan 
werken in het regulier basisonderwijs en 
juf Lemke gaat de Pabo doen. Wij 
bedanken ze alle drie voor hun inzet en 
wensen hen heel veel succes in de 
toekomst. 
Juf Natasja heeft een succesvolle 
operatie gehad. Zij zal nog wel een tijdje 
moeten herstellen. Het nieuwe 
schooljaar zal juf Sonja haar dan eerst 
ook nog vervangen. 

VONK 
Wij hebben goede contacten met het bedrijf VONK. 
Zij hebben een kaarsenmakerij en hier kunnen leerlingen 
van ons aan het werk. Nu hebben zij ons gevraagd of 
wij resten van kaarsen voor hun willen verzamelen zodat 
zij hier weer nieuwe kaarsen van kunnen maken. Op 
school krijgen wij een grote ton/bak waarin dit verzamelt 
kan worden. Dus wanneer u kaarsresten hebt, zou u die 
dan in willen leveren bij ons op school? 

Ouderraad 
De ouderraad doet een oproep voor nieuwe 
leden. Er wordt gezocht naar iemand die zitting 
wil nemen in de ouderraad. Daarnaast zoeken zij 
ook naar een nieuwe voorzitter. De huidige 
voorzitter Eddie Jorwerda stopt er namelijk eind 
volgend schooljaar mee, omdat hij dan geen 
kinderen meer op school heeft. Dus lijkt u dit leuk 
of wilt u nog wat meer informatie over wat de 
ouderraad precies inhoudt, dan mag u daarover 
altijd contact met de teamleider opnemen. 

MR 
De MR is op dit moment nog voltallig, maar na de 
zomervakantie zullen er in de personeelsgeleding 
twee vacatures ontstaan. Juf Rianne gaat na de 
zomervakantie op een andere school werken en 
juf Saapke heeft zes jaar in de MR gezeten en 
heeft dus haar twee periodes erop zitten. Binnen 
het team wordt er op dit moment gezocht naar 
twee nieuwe PMR leden. Ook zult u na de 
zomervakantie het jaarverslag 2018-2019 en het 
activiteitenplan 2019-2020 van de MR ontvangen. 
Mocht u vragen hebben voor de MR, dan kunt u 
de bereiken via mr@pietbakkerschool.nl 

mailto:mr@pietbakkerschool.nl


 
 

VakantieBieb 
Wist u dat de VakantieBieb weer open is? Dankzij de VakantieBieb kunnen onze 
leerlingen blijven doorlezen in de zomer. Heel belangrijk, want zo voorkomen we 
een terugval in het leesniveau na de zomervakantie. Op deze app staan 50 gratis 
e-books voor het hele gezin. U kunt hem gratis downloaden op uw tablet of 
mobiel en u hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De VakantieBieb is 
open van 1 juni t/m 31 augustus. Een aanrader!   
 
 
 
 

 
Geslaagden: 
Wat hadden we afgelopen woensdagavond een prachtig 
diplomafeest! Een hele groep leerlingen heeft hun 
getuigschrift (diploma) gehaald en bijna allemaal hebben ze 
een prachtige baan gevonden! Hieronder een overzicht wie 
waar gaat werken. 
Naam Uitstroom 

Sanne de Vries by Pimpe / Brownies en Downies 

Charlotte Sprong Empatec Franeker  
Gerrit Beuker Somar 

Ibukun Wijnia Samen Leuker  
Sven Volbeda Empatec Groen 

Lotte Jorwerda Maeykehiem  
Mirjam Tienstra Maeykehiem  
Remco Tjoelker Vonk! 

Jordy Slob Empatec Groen 
Tapashya Ganpat Middelséhiem 

Sietse vd Hoven Empatec Groen 
Thijs Terpstra Arbeidscentrum / zorgboerderij 

Westra 
Jimmy van 
Leuverden 

Dagbesteding 

                                                                                                                                                                                                

 

Schoolontwikkeling 
Sinds mei hebben we weer een nieuwe 
schoolontwikkelaar. Het schoolplan 
2019-2023 is klaar. In dit plan staan de 
doelen waar we als school de komende 
vier jaar aan werken. Na de 
zomervakantie ontvangt u een 
schoolontwikkel-nieuwsbrief om u 
uitgebreider op de hoogte te brengen 
van onze ontwikkelplannen. Hier komt 
ook in te staan waar in het nieuwe 
schooljaar specifiek aan gewerkt gaat 
worden. 

Startgesprekken  
Komend schooljaar hebben wij naast de 
mentorgesprekken en huisbezoeken ook startgesprekken. 
Met een mentorgesprek of huisbezoek had u altijd aan het 
begin van het schooljaar contact met de leraar. Dit was 
niet voor iedere leerling het geval. Maar door 
startgesprekken toe te voegen heeft straks iedereen aan 
het begin van het schooljaar een gesprek. Hiervoor zal u 
t.z.t. een uitnodiging ontvangen. Het doel dit gesprek is 
om kennis te maken met de leraar, dat u kunt vertellen 
over uw zoon/dochter en dat de leraar wat kan vertellen 
over het schooljaar. 
 

Rookvrije school 
Vanaf volgend 
schooljaar zijn wij 
een rookvrije 
school! Dit betekent 
dat er op het terrein 
rondom de school 
niet meer gerookt 
mag worden!  

Activiteiten: 
26 augustus   start nieuwe schooljaar 
Week 35 t/m 38 Gouden weken 
3 september   Schoolfotograaf 

 
Met vriendelijke groet, namens het hele team, 
Sybrand van der Wey, teamleider SO/VSO 


