21-22 NR 4 | APRIL 2022

NIEUWSBRIEF

OVERZICHT:
Gezonde weken!
Van 4 tot en met 22 april waren weer onze jaarlijkse
Gezonde Weken! Deze weken staan extra in het teken
van gezondheid, gezonde voeding en sportieve
activiteiten. In de SO hal was een winkeltje, leerlingen
liepen met hun groep de daily mile, er werden
smaaklessen georganiseerd en er waren leskisten
beschikbaar voor iedere groep. Tijdens deze weken werd
ook de sponsorloop gehouden (hieronder meer
daarover) en de weken werden afgesloten met de
Koningsspelen (waarover ook later meer). We hebben
jaarlijks de gezonde weken omdat wij een gezonde
school zijn. Het waren weer fantastische leuke en
leerzame weken!
Sponsorloop
Op 19 april stond de sponsorloop op het programma.
Het weer kon deze dag niet beter en heeft bijgedragen
aan een prachtige dag. Alle leerlingen hadden goed hun
best gedaan om sponsoren te vinden en waren dan ook
erg gemotiveerd om zoveel mogelijk rondjes te rennen.
Met het fantastische bedrag van €1340, 85 hebben wij
heel wat geld opgehaald voor onze medemensen uit
Oekraïne.
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Beste ouder(s) / verzorger (s),
Het voorjaar is in volle gang en wat
hebben we al prachtig mooi weer
gehad. Het weer is nu weer iets frisser,
maar nog steeds mooi droog. Voor de
natuur zou een flinke regenbui zeer
welkom zijn. Het mooie weer bleek voor
ons ideaal voor de verschillende
buitenactiviteiten,
zoals
de
Koningsspelen, sponsorloop en de
Himmelwike.
Verderop
in
deze
nieuwsbrief kunt u daar meer over
lezen.
Zonder coronamaatregelen gaat alles
gelukkig weer redelijk normaal. Helaas is
het virus nog niet helemaal verdwenen
en wekelijks zijn er nog wel leerlingen en
teamleden afwezig in verband met een
besmetting. De afgelopen 2 jaren zijn
bijzonder geweest en hebben veel
gevraagd van ons allemaal. Wij willen
iedereen dan ook hartelijk danken voor
de flexibiliteit. Nu op naar het laatste
stuk van het schooljaar!
Namens het hele team,
Sybrand van der Wey (teamleider)

Koningsspelen 2022
De gezonde weken werden
op vrijdag 22 april afgesloten
met de Koningsspelen. De
werkgroep
had,
in
samenwerking met Special
Heroes, weer een prachtig
programma
met
veel
verschillende en superleuke
activiteiten
voor
de
leerlingen uitgewerkt. Na de
spetterende opening op het
plein met de hele school
ging het SO op school aan
de slag met verschillende
workshops. Het VSO had
externe workshops. U heeft
vast wel wat foto’s voorbij
zien komen in Parro. Een
compilatie van de dag kunt u
terugkijken
op
ons
YouTubekanaal.

Personeel

Himmelwike
De omgeving rondom onze
school ziet er weer piekfijn uit
want van 28 maart tot en met
1 april deden we als school
weer mee aan de Himmelwike.
Alle groepen konden weer
intekenen en een gebied vrij
van afval maken. Vuilniszakken
vol zijn opgehaald. Een mooie
en dankbare activiteit om onze
leerlingen bewust te maken
hoe ze met afval om horen te
gaan. Naast buiten afval
zoeken, is er tijdens de lessen
ook aandacht besteed aan het
belang van een schone
omgeving en leerden de
leerlingen over het scheiden
van afval.

Na ruim 25 jaar aan onze
school verbonden te zijn
geweest (vooral in het VSO) is
op vrijdag 8 april juf Ineke van
der Klauw met pensioen
gegaan. Natuurlijk hebben we
haar met de hele school
uitgezwaaid.

4 mei herdenking
Sneek
Op woensdag 4 mei zullen
een aantal VSO leerlingen
een bijdrage leveren aan de
4 mei herdenking bij de
Martinikerk in Sneek. Onze
school heeft het monument
bij de kerk geadopteerd en
daarom zullen de leerlingen
ook een krans leggen.

Agenda
30 april-15 mei Meivakantie
17 mei - luizencontrole
26-27 mei - Hemelvaartweekend
2 juni - Pinksterviering
16 juni - sportdag
22 juni - stagecontactavond
27 juni - 1 juli 20 minutengesprekken
13 juli - Diplomafeest
14 juli - Laatste schooldag
15 juli - Start zomervakantie

Vernieuwde website
Misschien was het u al opgevallen: sinds half maart heeft onze website een hele nieuwe en frisse
look gekregen. Achter de schermen wordt er de komende weken nog gewerkt aan de inhoud van
de website. De nieuwe website is ook goed te bekijken op een mobiele telefoon. Als u nog niet
heeft gekeken: www.pietbakkerschool.nl

Informatieve
ouderavond

Eerste inloopochtend
SO

Snoezelruimte
heropend

Op 29 maart hadden we voor
het eerst in 3 jaar weer een
informatieve
ouderavond.
Helaas is de avond voor het
VSO niet doorgegaan in
verband
met
te
weinig
deelname, maar voor het SO
zat de hal vol met ouders die
kwamen voor het verhaal over
prikkelregulatie van Martine
Stallinga (onze ergotherapeut).
We hebben begrepen van een
aantal ouders dat het een zeer
leerzame avond was.

Op vrijdag 29 april was de
eerste inloopochtend voor
het SO. De inloopochtenden
worden een paar keer per
jaar
georganiseerd
om
ouder(s) en verzorger(s) de
kans te geven om eens een
kijkje in de klas te nemen.
Tijdens de ochtend mochten
leerlingen in de klas worden
gebracht en was er de kans
om naar gemaakte werkjes te
kijken en een kijkje in de klas
te nemen. De eerste editie
was een groot succes en we
hebben meerdere ouders,
maar ook grootouders en
broertjes en zusjes mogen
verwelkomen.

Op vrijdag 1 april is onze
snoezelruimte heropend! Er
zijn een aantal nieuwe
elementen
geplaatst,
waaronder bubbelpalen en
een
waterbed.
De
snoezelruimte wordt ingezet
ter
ontspanning
na
inspanning. Alle groepen
hebben
een
eigen
openingsceremonie gehad en
om het te vieren kregen de
leerlingen van de SO en
Basisgroepen een bellenblaas
mee naar huis.

Vooraankondiging onderzoek oudertevredenheid
Eind mei worden alle ouders en verzorgers via de mail uitgenodigd
voor het oudertevredenheidsonderzoek. Via een vragenlijst meten
we de tevredenheid van ouders over verschillende onderwerpen
zoals bijvoorbeeld het lesaanbod en het schoolklimaat. Hoe meer
ouders of verzorgers de lijst invullen hoe beter wij nog kunnen
werken aan de kwaliteit van onze school.

