
 
 

 

Sneek, 29 april 2021  

  
Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Nog 1 dag en dan is de maand april afgelopen en wordt het alweer mei. We beginnen die maand met 2 weken 
meivakantie voor de leerlingen. Voor de één zal dit fantastisch zijn, voor een ander hoeft het misschien niet zo nodig 
of zelfs liever niet. Deze tijd doet een groot beroep op iedereen, zowel op u als ouder(s) als op onze teamleden. 
Maar we redden het wel met elkaar en daar kunnen we trots op zijn. Gelukkig is het aantal besmettingen bij ons op 
school beperkt gebleven. We hebben 3 keer een klas een aantal dagen moeten sluiten en dit is in vergelijking met 
andere scholen zeer weinig. Dit zien we als signaal dat we, samen met u, het goede doen. Hier willen wij u ook voor 
bedanken! 
 
Zelfs nu zijn er scholen die nog volledig gesloten zijn omdat het aantal 
besmettingen te hoog is. Landelijk loopt het aantal besmettingen ook 
nog niet snel terug. Daarom hebben we besloten om in het VSO te 
blijven draaien zoals we dit in de afgelopen periode ook deden.  
 
Over de leuke en interessante  activiteiten die hebben plaatsgevonden 
leest u hier in de nieuwsbrief. Veel leesplezier! 
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Nieuwsbrief 

Gezonde weken 
Afgelopen weken stonden in het teken van gezondheid. Zo werden 
er allemaal gezonde activiteiten gedaan en gegeten. We hadden 
dagelijks weer allemaal fruit waar we lekker van konden smullen. 
Ook hebben we meegedaan aan “wandelen voor water”. Hierbij 
hebben wij meer dan 700 euro opgehaald. Het einde van de 
gezonde weken hebben we afgesloten met de Koningsspelen. 

Personeel 
Mevrouw van Delden (juf Lesley) is 

bezig om te re-integreren buiten het 

onderwijs. Dit betekent dat zij niet 

meer zal terugkeren op de Piet 

Bakkerschool. Wij gaan nog afscheid 

van haar nemen en haar daarbij 

ontzettend bedanken voor haar inzet 

en wensen haar veel succes voor de 

toekomst! 

Mevrouw van Wijngaarden (juf Tina) 

heeft goed nieuws gekregen van de 

artsen. Als alles meezit zal zij wellicht 

binnenkort heel langzaam weer een 

aantal werkzaamheden op gaan 

pakken. 

Juf Hannie is vlak voor de 

voorjaarsvakantie gevallen met haar 

fiets en heeft hierbij op meerdere 

plekken haar voet gebroken. Hieraan is 

ze geopereerd en moet nu een hele tijd 

in het gips. Wij hopen dat zij na de 

zomervakantie weer volledig aan de 

slag kan. Wij wensen haar veel 

beterschap! 

Onze directeur Marjo Bootsma is in de 

maand juni afwezig. In verband met 

levensloopverlof. In deze periode is 

teamleider Sybrand van der Wey 

aanspreekpunt voor de school. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
Op de volgende pagina’s vindt u nog informatie over 
SCAN & GO en een enquête over het logeerhuis van Wille 
 
Met vriendelijke groet, namens het hele team, 
Sybrand van der Wey, teamleider 
 
 
 

 Koningsspelen 
De Koningsspelen 
begonnen dit jaar weer 
met een heerlijk ontbijt. 
Ook was er voor de rest 
van de dag heel veel fruit 
waar we allemaal heerlijk 
van konden smullen. De 
commissie had voor alle 
groepen een prachtig 
(coronaproof) 
programma opgesteld 
met allemaal leuke 
activiteiten en spelletjes.  
 

Agenda 
1 t/m 16 mei  Meivakantie 
16 juni   Stagecontactavond 
28 juni en 1 juli  20 min. gesprekken 
7 juli    Diplomafeest 
8 juli    Laatste schooldag 
9 juli t/m 22 augustus Zomervakantie 

 

Opgeruimd staat netjes! 
Wij zijn afgelopen week gestart 
met het thema: Opgeruimd 
staat netjes! 
Deze laatste week voor de 
meivakantie is het 
“Himmelwike”. Dit betekent dat 
alle groepen bezig gaan met het 
opruimen van afval en gaan 
leren waarom dat belangrijk is.  

Kijk eens wat ik kan! 
Na de voorjaarsvakantie is 
gestart met het thema: Kijk 
eens wat ik kan! Leerlingen 
zijn op zoek gegaan naar 
verborgen talenten en zijn er 
achter gekomen dat ze veel 
meer kunnen dan ze van 
tevoren dachten.  

Voorjaar in de moestuin! 
Het is natuurlijk weer voorjaar, 

dit betekent dat er tijdens het 

praktijkvak 

plantsoenonderhoud weer 

volop gewerkt wordt in de 

groentetuin die onderdeel is 

van de belevenistuin. We zijn 

benieuwd naar de 

‘opbrengsten’ van dit jaar!  

Ouder Tevredenheidsonderzoek 
Van 9 tot en met 23 april hebben wij weer ons jaarlijks 
tevredenheidsonderzoek gehouden onder ouders en verzorgers van 
onze leerlingen. Ondertussen zijn de resultaten binnengehaald en 
kunnen we starten met de analyse van de uitkomsten en natuurlijk 
bespreken wat de vervolgacties gaan zijn. Meer zal binnenkort bekend 
worden, maar we willen al wel vast meegeven dat wij van u gemiddeld 
een dikke voldoende hebben gekregen: een 8,3! Wij willen alle ouders 
en verzorgers die de moeite hebben genomen om de vragenlijst hebben 
ingevuld hartelijk bedanken voor hun input.  



Hallo kinderen en ouders/verzorgers! 
 
ER ZIJN WEER NIEUWE FILMPJES ***  
SCAN & GO!! 
  
Voor de meivakantie staan er weer nieuwe filmpjes achter de QR-codes!   
  
Iedereen mag meedoen, maar het raadsel is deze keer speciaal voor kinderen van de basisschool van groep 
3 t/m 5.  
 
Bij jou in de buurt zijn 8 QR-codes verstopt. Kun jij ze allemaal vinden???  
 
Elke QR-code heeft een andere kleur. Scan de code met je mobiel en je ziet een leuk filmpje. In het filmpje 
krijg je een beweegopdracht, een puzzelstukje èn een tip waar je een andere QR-code kunt vinden.  
 
Kun jij de puzzel oplossen en weet je welk dier we zoeken? 
 
Speluitleg  
Via deze link, of het scannen van deze QR-code met je mobiel, vind je meer informatie en een uitleg-
filmpje. 
 

 
Succes en heel veel SCAN & GO plezier!  
 
 
Met sportieve groet, 
  
Beweegteam Súdwest-Fryslân 

 

 
  
  
  

Beweegteamsudwestfryslan.nl  

Marktstraat 2 

8601 CT Sneek   

  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stil zitten in Coronatijd? Helemaal niet nodig! Doe mee met ons toffe spel Scan & Go!  

Kun jij de QR-codes vinden?  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbeweegteamsudwestfryslan.nl%2Fqr-code-pagina-speluitleg%2F&data=04%7C01%7Cs.van.der.wey%40pietbakkerschool.nl%7C6b0a722a513a468eed6908d9063d34ed%7Ccb712412abe44d0ea4a2c36a0ffaecda%7C0%7C0%7C637547682218825881%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Q7g7DYwQmbfXksEPmo7sAwJxebW6W7XtX8j9gNk6Re0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbeweegteamsudwestfryslan.nl%2F&data=04%7C01%7Cs.van.der.wey%40pietbakkerschool.nl%7C6b0a722a513a468eed6908d9063d34ed%7Ccb712412abe44d0ea4a2c36a0ffaecda%7C0%7C0%7C637547682218835885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4hOK%2BALMiMMm54zUo9DDTbnjGW4dP2%2B2ie2AlSzFduM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportfryslan.nl%2F&data=04%7C01%7Cs.van.der.wey%40pietbakkerschool.nl%7C6b0a722a513a468eed6908d9063d34ed%7Ccb712412abe44d0ea4a2c36a0ffaecda%7C0%7C0%7C637547682218835885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hXHLhP7hV6vVxODI4MwDIVnpLhUS%2Fgdd2JN%2BSxIEsNc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsportfryslan.nl%2F&data=04%7C01%7Cs.van.der.wey%40pietbakkerschool.nl%7C6b0a722a513a468eed6908d9063d34ed%7Ccb712412abe44d0ea4a2c36a0ffaecda%7C0%7C0%7C637547682218835885%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hXHLhP7hV6vVxODI4MwDIVnpLhUS%2Fgdd2JN%2BSxIEsNc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbeweegteamsudwestfryslan.nl%2Fqr-code-pagina-speluitleg%2F&data=04%7C01%7Cs.van.der.wey%40pietbakkerschool.nl%7C6b0a722a513a468eed6908d9063d34ed%7Ccb712412abe44d0ea4a2c36a0ffaecda%7C0%7C0%7C637547682218845875%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=OPgX7ZBOmENP16gTGu0pjZwWEe8N73Lx4v%2B233%2BT59Y%3D&reserved=0


 
 
 
 
Onderwerp: enquête logeerhuis Wille 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Zoals u misschien wel weet biedt Wille naschoolse groepsbegeleiding, individuele begeleiding en kortdurend verblijf 
(logeeropvang) voor jongeren tussen de 4 en 23 jaar in Friesland. Deze enquête gaat over de invulling van ons 
Logeerhuis op Het Eiland in Sneek. In de weekenden komen veel jongeren bij ons logeren, maar doordeweeks staat 
het Logeerhuis zo goed als leeg en dat is natuurlijk zonde! 
 
We zijn op zoek naar een mooie, nuttige invulling en middels deze enquête willen we u vragen om met ons mee te 
denken. Als ouders/ verzorgers met kind(eren) op een (V)SO/ SBO school weet u als geen ander wat uw kind nodig 
heeft! We horen graag wat er speelt in uw situatie en welke wensen u heeft, zodat we dit mee kunnen nemen in 
onze plannen. Zou u deze enquête voor 1 juni 2021 in willen vullen? Het neemt slechts enkele minuten van uw tijd.  
 
Wanneer u uw contactgegevens invult in de enquête (dit is niet verplicht) zullen we u laten weten wat onze 
definitieve plannen worden. Ook wanneer u verder vragen en/of opmerkingen heeft over de dienstverlening van 
Wille kunt u gerust contact met ons opnemen, ons team staat u graag te woord. 
 
Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking! 
 
Hartelijke groet, 
 
 
Stefan Brandsma 
directeur Wille 
https://wijzijnwille.nl/ 
tel.nr. 0515-430630 
 
Link enquête: 
https://docs.google.com/forms/d/1qtb3BrSFo5FmgBPc7nB_QFBzilqyWchNwYCLed_xMKg/edit?usp=sharing  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Joutsen Okkema 
Teamcoach 
Werkzaam op woensdag, donderdag en vrijdag 
 

 
 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwijzijnwille.nl%2F&data=04%7C01%7Cs.van.der.wey%40pietbakkerschool.nl%7Cce00fa1d387d4207a8c108d8ffdcb160%7Ccb712412abe44d0ea4a2c36a0ffaecda%7C0%7C0%7C637540670639497959%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rK4EOQ92qB19z%2F7H4eXee7HnEgFGdp7Xci3XnZnjJfg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1qtb3BrSFo5FmgBPc7nB_QFBzilqyWchNwYCLed_xMKg%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7Cs.van.der.wey%40pietbakkerschool.nl%7Cce00fa1d387d4207a8c108d8ffdcb160%7Ccb712412abe44d0ea4a2c36a0ffaecda%7C0%7C0%7C637540670639507953%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1EVO6z5o14o6uKjKnRGyketWjD9Q6BNymZp9z8n7pVM%3D&reserved=0

