
Sneek, 8 juli 2021 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 
 
Het schooljaar is alweer voorbij. Vorig jaar was een bijzonder schooljaar, maar dit jaar was op z’n minst even bijzonder. 

Net als vorig schooljaar is de school een tijdje gesloten geweest i.v.m. Corona. Ook zijn er 3 groepen een paar dagen 

dicht geweest i.v.m. een besmetting. Uiteindelijk zijn er maar 3 medewerkers besmet geweest en 5 leerlingen. 

Vergeleken met andere scholen is dit heel erg weinig. Hier komt natuurlijk een beetje geluk bij kijken, maar dit is vooral 

te danken aan dat iedereen zich heel goed aan de maatregelen heeft gehouden. Daarvoor wil ik iedereen dan ook heel 

hartelijk danken. Hopelijk krijgen we volgend schooljaar weer een rustig jaar. Voor nu wens ik u allen een fijne 

zomervakantie en tot 23 augustus! 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doorschuiffeest SO 
Op woensdag 7 juli hebben 5 leerlingen afscheid 
genomen van het SO. Zij schuiven bij ons allemaal 
door naar het VSO. Namens school hebben ze een 
getuigschrift en een mooie fotocollage gekregen.  
 
 
 

Laatste schooldag! 
Vandaag was alweer de laatste schooldag! Alle leerlingen 
hebben vandaag een lekker ijsje kunnen halen bij een 
ijscokar die op het plein stond.  

Nieuwsbrief 

Afscheid 
Van de volgende mensen nemen wij dit 

schooljaar afscheid: 

Simone Dijkstra (administratie): Zij gaat aan de 

slag op de Wingerd in Damwoude. Vanuit 

Dokkum is dit een heel stuk dichterbij. 

Baukje Haisma (IB): Zij werkt deels al op het 

Twalûk en gaat daar nu volledig aan de slag. 

Pauline Westhof (Orthopedagoog): Zij verving 

Tina van Wijngaarden en gaat nu aan de slag 

op Kleurryk. 

Bianca Hoekstra (OA): Zij gaat weer aan de slag 

bij RENN4 in Drachten.  

Tom de Wit (OA): Hij gaat aan de slag op SBO 

de Súdwester.  

Lesley van Delden (OA): Is bezig om haar eigen 

onderneming te starten en verlaat dus het 

onderwijs.  

Wij willen hen allemaal heel hartelijk danken 

voor hun inzet de afgelopen jaren en wensen 

hen veel succes met hun nieuwe baan! 

 

Personeel 
Juf Bianca Homma heeft het goed naar haar zin op Bonaire. 
Ze blijft hier dan ook nog een schooljaar langer. 
 
Juf Tina van Wijngaarden is weer volledig hersteld en kan 
weer volledig aan de slag. 
 
Juf Hannie van der Werf is nog steeds herstellende van 
meerdere breuken in haar voet. We gaan er vanuit dat zij in 
het nieuwe schooljaar weer aan de slag kan. 

Nieuw personeel: 

Omdat een aantal collega’s ons gaat verlaten en omdat 

wij extra gelden hebben gekregen van uit het Nationaal 

Programma Onderwijs, mogen we volgend schooljaar 

een flink aantal nieuwe collega’s verwelkomen.  

Leraren: 

Mirjam Brandsma in Basis Oranje (werkt al sinds 

januari bij ons) en Anskje Pietersma in groep Groen 

Onderwijsassistenten: 

Rudolf Jongma in groep rood, Harmen Hiemstra in de 

groepen Blauw, Basis Oranje en de invalpoule, Fenna 

de Boer in de Plusklas en Jelmer Posthumus in VSO 2-3 

Administratie: 

Wilma Riemersma gaat onze nieuwe administratieve 

kracht worden.  

Wij heten hen van harte welkom en wensen hen veel 

werkplezier bij ons op school! 

 



Uitstroomleerlingen 
In onderstaand schema vinden jullie een overzicht van welke 
leerlingen de Piet Bakkerschool dit schooljaar al hebben, of gaan 
verlaten en waar ze aan de slag gaan! Wij zijn echt supertrots op 
hen allemaal en enorm blij dat ze een mooie plek hebben 
gevonden na hun schoolcarrière.  
 

 
 

 
 

Schoolfonds 
Er zijn dit jaar weinig activiteiten geweest en er is weinig gezwommen. Daarom is besloten dat er voor dit schooljaar 
wat betreft de bijdrage aan het schoolfonds niks in rekening wordt gebracht.  
 
Uitkomsten Ouderenquête 
Op de volgende pagina kunt u een overzicht vinden met de algemene uitkomsten van de ouderenquête die 
afgenomen is in april. Wij willen alle ouder(s) en verzorger(s) die de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te 
vullen heel erg bedanken. Wij stellen jullie mening zeer op prijs. De volledige rapportage is te vinden op onze 
website!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
namens het hele team, 
Sybrand van der Wey (teamleider SO/VSO) 

Esmée Oors Especial Care, Sneek 

Femke Hoogland  Brownies & Downies Heerenveen 
Loppis Store  

Merijn Bekema  Vonk Werkt, Sneek 

Olivia Bakonga  Philadelphia, X11 

Jacky de Haas  Jumbo Cambuurplein 

Emma boon  Emmelerbos 

Margriet Buren  De Nije Trije, Pingjum 

Amber Bakker Siebrigje, Offingawier 
de Zwagemer, Snikzwaag 

Eilef Smits  Sa leuk hûs, Oentsjerk 

Alwin vd Goot  Brownies & Downies, Sneek 

Marrit Hooijer  Brownies en Downies, Sneek  
Búterhûs Balk  

Amanda Gatsonides De Nije Trije, Pingjum 
Tof Wurk Philadelphia  (Eekmolen)  

Yldau vd Logt  Op’e Timpe, Hieslum  
Doniastate  
Vrijwilligerswerk Jumbo Makkum  

Tessa de Haan De Smaakmaker, Franeker  
Podiumschool, Leeuwarden  

Michel Zaturdag Maritieme Academie Harlingen 

Agenda 
9-7 t/m 22-8  Zomervakantie 
23 augustus Eerste schooldag SO 

en startgesprekken 
VSO 

2 september Schoolfotograaf 
7 en 9 september klassenmiddag  
16 september Ouderavond 

uitstroomleerlingen 
VSO 

6 oktober Start 
kinderboekenweek 

15 oktober Studiedag 
(leerlingen vrij) 

16 t/m 24 oktober Herfstvakantie 

 

Nieuws van het College van Bestuur en de 
Raad van Toezicht van SO Fryslân 
 
Door verschuivingen in de taakverdeling 
van de leden van het College van Bestuur 
(CvB) zal per 1 augustus a.s. dhr. Geert 
Diever zijn werkzaamheden als voorzitter 
van het CvB overdragen aan mw. Mirjam 
Pruiksma. Dhr. Diever zal nog voor twee 
dagen voor externe zaken verbonden 
blijven aan SO Fryslân. 
 

Volgens het rooster van aftreden van de 
Raad van Toezicht zullen per 31 juli a.s. 
mw. Amerins Dikken en dhr. Johan Schagen 
en per 31 december a.s. dhr. Cees Joosen 
aftreden als toezichthouder van SO Fryslân. 
Na een sollicitatieprocedure die begeleid 
werd door een werving- en selectiebureau 
zullen per 1 augustus a.s. mw. Saskia de 
Graaf, mw. Anke de Poorte en dhr. Sybrand 
Dijkstra benoemd worden tot 
toezichthouder. Dhr. Dijkstra zal op 
voordracht van de GMR worden benoemd.  

 



 



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  

 

 

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

