
          Sneek, 18 oktober 2019 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
De eerste weken van dit schooljaar zijn alweer geweest, de herfstvakantie staat voor de deur. Het nieuwe schooljaar 

is opgestart. In deze nieuwsbrief brengen wij u weer op de hoogte van wat er de afgelopen periode is gebeurd en 

blikken wij ook weer vooruit op wat er gaat komen. Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie toe! 

Parro 
Grote kans dat u deze nieuwsbrief al via de 
oudercommunicatie-app Parro heeft gelezen. 
Na de herfstvakantie gaan wij definitief over 
naar het nieuwe systeem om met ouders te 
communiceren. Mocht u Parro nog niet 
geactiveerd hebben, dan vragen wij u dit alsnog 
te doen. Op woensdag 30 oktober van 14:15 tot 15:15 uur is er een 
inloopspreekuur voor ouders. Hier kunt u alle vragen die u rondom 
het gebruik van Parro heeft stellen. Geen link ontvangen om het te 
activeren? Vraag dan bij de leraar van uw kind om de activatielink.  

 
Website 
De website van school heeft sinds kort een hele andere indeling! Wij 
hopen dat u binnenkort snel weer eens een kijkje neemt.  
 
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. 

Nieuwsbrief 

Personeel 
Sinds de start van het nieuwe schooljaar 
zijn er alweer enkele wijzigingen geweest 
in het team op de Piet Bakkerschool.  
Agnes Krist heeft in kleine kring afscheid 
genomen. Ook gaat Sije Veenstra de Piet 
Bakkerschool verlaten, hij gaat aan de slag 
op onze collega-school Kleurryk in 
Drachten. Hij deed de afgelopen periode 
de vervanging op onze school. Annechina 
de Jong gaat nu zijn baan overnemen. Op 
middenbouw Blauw werkt sinds de 
zomervakantie Machteld Holtrop. En ook 
de plusgroep heeft sinds de zomervakantie 
een nieuwe collega OA: Arnoud van de 
Beek. Lia Visser is onze vaste invalkracht bij 
de onderwijsassistenten. Stefan van der 
Leij is sinds de zomervakantie de nieuwe 
gymleraar op maandag. Vanaf 1 november 
start Berber Werkman op de SO 
Onderbouw.  
Lesley van Delden is momenteel ziek, zij 

wordt vervangen door Tom de Wit. Onze 

Ib’er Judy Bergsma is met 

zwangerschapsverlof gegaan en Eelke van 

der Wal is vorige week vader geworden 

van een zoontje. Wij wensen alle 

vertrekkende collega’s veel succes in de 

toekomst. We zijn blij dat alle vacatures 

zijn ingevuld. Uiteraard heten we alle 

nieuwe collega’s van harte welkom op onze 

school. 

VONK! 
Zoals al aangekondigd in de laatste nieuwsbrief, hebben wij 
goede contacten met het bedrijf VONK. Wij hebben ondertussen 
een bak ontvangen waarin wij voor hen kaarsresten verzamelen 
zodat zij hier weer nieuwe kaarsen van kunnen maken. Dus 
wanneer u kaarsresten heeft, zou u die dan willen inleveren bij 
ons op school? 

MR 
De eerste MR-vergadering van dit schooljaar heeft plaatsgevonden. In deze eerste vergadering zijn er twee nieuwe 
MR leden toegetreden (Iris Roeters en Lesley van Delden) en is er afscheid genomen van Saapke de Groot. Zij had 
haar twee perioden erop zitten, maar blijft nog wel actief als vertegenwoordiger van onze school in de GMR. Ook 
is tijdens deze vergadering het jaarverslag en het activiteitenplan van de MR vastgesteld. Deze kunt u vinden op 
de website van school.  
 



Survival 
Op donderdag 3 oktober gingen de oudste leerlingen van onze school 
en de RENN4 klas op Survival in het Rasterhoffpark. Deze survival 
werd georganiseerd door de survivalvereniging Sneek en Special 
Heroes Sport. Het was super goed georganiseerd en de leerlingen 
hielden er een nat pak en een mooi T-shirt aan over.  

SO Thema’s 
Dit schooljaar zijn we gestart met het thema regenboog. In de SO- en 

basisgroepen zijn er verschillende activiteiten rondom dit thema 

uitgevoerd. Binnen school werd het in ieder geval zeer kleurrijk! Na 

de herfstvakantie starten we met het thema Sprookjes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!! HOOFDLUIS!!! 
Helaas moeten we mededelen dat in onze school 
hoofdluis is geconstateerd. De betreffende 
groepen hebben ondertussen bericht gekregen. 
Wij vragen u om (ook in de herfstvakantie) extra 
alert te zijn! Op donderdag 31 oktober is er weer 
luizencontrole in school.  
 
Met vriendelijke groet, namens het hele team, 
Sybrand van der Wey, teamleider SO/VSO 

Landelijke Onderwijsstaking 6 november 
Zoals u ongetwijfeld in het nieuws heeft 
meegekregen, roepen de 
onderwijsvakbonden 6 november 
aanstaande tot een landelijke staking op. 
Het is op dit moment nog niet geheel 
duidelijk of onze school die dag ook 
gesloten is. Na de herfstvakantie vindt er 
een inventarisatie plaats onder het 
personeel. Wij communiceren dan zo snel 
mogelijk of onze school dan dicht blijft. We 
gaan ervan uit dat u dan zelf voor opvang 
van uw kind(eren) zorgt. Mocht dit een 
probleem opleveren dan kunt u uw kind 
deze dag (kosteloos) aanmelden bij Wille! 
Speciale kinderopvang. Als u van deze 
mogelijkheid gebruik wilt maken, is het 
belangrijk dit minimaal 7 dagen van 
tevoren bij hen aan te geven!  
Het centraal bureau van Wille! Is te 
bereiken via: tel.nr.: 0515 430630, 
www.specialekinderopvang.nl.  

 

Kinderboekenweek 
Uiteraard hebben wij dit schooljaar ook weer 
meegedaan aan de Kinderboekenweek. Deze 
keer was het thema ‘op reis’ en hadden we een 
spetterende opening. Ook dit jaar zijn er 
verschillende activiteiten geweest. Er zijn 
groepen naar de bibliotheek geweest, er is een 
voorstelling op school geweest, alle groepen 
kregen een boekenbon van €15 om een mooi 
boek voor de groep te kopen en uiteraard waren 
er in de groepen zelf ook nog activiteiten 
rondom boeken.  

 

Rookvrije school 
Sinds de zomervakantie zijn wij een rookvrije 
school. Ondertussen zijn de tegels bij de ingangen 
geplaatst en is het ook zichtbaar dat er niet meer 
gerookt mag worden op het terrein rondom de 
school.  
 

 

Activiteiten 
19-27 oktober  Herfstvakantie 
28 oktober  Studiedag personeel 
30 oktober Inloopspreekuur Parro 
31 oktober Luizencontrole 
05 november Nationaal schoolontbijt 
19+20 december Studiedag Personeel 

 

http://www.specialekinderopvang.nl/

