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Woensdagavond was weer het jaarlijkse diplomafeest.
Dit jaar hebben de leerlingen een echt officieel diploma
gekregen. Helaas moeten wij deze kanjers nu missen,
maar het doet ons ook goed dat ze volgend jaar een
mooi plekje hebben. Na de officiële uitreiking was het
ook nog erg gezellig op het schoolplein. 

Diplomafeest
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In deze nieuwsbrief o.a.: 

Beste ouder(s) / verzorger (s), 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van
dit schooljaar. Naar mijn gevoel is het
schooljaar omgevlogen en was het ook
weer een bijzonder jaar met hele leuke
dingen, maar ook met minder leuke.
Dat de school dicht moest een week
voor de kerstvakantie was natuurlijk
niet zo leuk. Zo’n laatste gezellige week
voor kerst was erg vreemd en jammer
om die niet met de leerlingen door te
brengen. Gelukkig konden er dit jaar
ook weer heel veel dingen wel
doorgaan, zoals onder andere de
Koningsspelen, de Pinksterviering,
sportdag, het kamp en de
schoolreisjes. Veel plezier bij het lezen
van deze nieuwsbrief en ik wens u een
hele fijne zomervakantie! 

Namens het hele team,
Sybrand van der Wey (teamleider)

Esmee Stoppels - Matu hondenpension en de Diggel
Sharona Gijzen - Peuterzaal Arum
Wanisha Raghubardayal - Markt 23
Djoey Perridon
Nynke Jamin - Arbeidscentrum Sneek
Wesley Miedema - Pack&Zo, Doniastate Stiens
Piebe Wolthuis - Nije Trije
Jelmer Boorsma
Tobias Kasander - Scheepswerf in Groot Ammers
Anton Westra - Nije Trije
Jurre vd Horst - Friese Poort
Krystian Snitjer - Jeltehof Hommerts

Uitstroomleerlingen

SO verlaters
Berber - Plusklas 
Arnoud - Plusklas                                     
Istvan - VSO 1
Joshua - VSO 1 
Charmaine - VSO 1
Luca - VSO 1
Dounya - De Diken                                                    



15 juli-28 augustus - Zomervakantie
29 augustus - Eerste schooldag en startgesprekken VSO
6 september - Schoolfotograaf
8 september - Klassenmiddag SO en basisgroepen
15 september - Info avond VSO
11 oktober - Ouderavond Kwink
13 oktober - Inloopochtend SO
17 okt-23 okt. - Herfstvakantie
24 oktober - Studiedag leerlingen vrij

Agenda

Op donderdag 16 juni hebben
we een gezamenlijke sportdag
gehad op het sportpark
‘Schuttersveld’.  
Voor de bovenbouw(Wit) en VSO
groepen werd er een
survivalparcours georganiseerd
met spetterende onderdelen. 
Ze moesten onderdelen als
tijgeren, door een sloot lopen en
over een stormbaan allemaal
afleggen. Lekker vies worden was
van een paar 
Leerlingen het doel. Dit is zeker
gelukt. Een geslaagde ochtend
met veel sportieve onderdelen
en hindernissen.  
Het SO had een ander
programma met in de ochtend
Atletiek onderdelen en voor
sommige groepen in de middag
workshops. 
Dansen en klimmen waren
volgens mij wel favoriet. Al met al
hebben alle groepen een top dag
gehad. Lekker sportief bezig met
het zonnetje erbij en een
medaille als bewijs!  

High tea

De laatste dag voor de
vakantie hebben we of doen
we altijd nog wat leuks met
alle leerlingen. De ene keer
een luchtkussen en de andere
keer een ijscokar. Dit jaar
organiseerden we samen met
de ouderraad een "high tea".
De ouderraad zorgde voor de
"tea" en de ouders namen wat
lekkers mee voor bij de "tea".
Elke groep kon zelf invulling
geven aan deze middag. SO
wit en SO geel hadden een
aantal leerlingen die het SO
verlaten en doorstromen naar
het VSO. Hier werd dan ook
speciaal aandacht aan
gegeven.

PinkstervieringSportdag

Nadat er 2 jaar geen viering
plaats heeft kunnen vinden
i.v.m. Corona, kon dat dit jaar
eindelijk wel weer. In de
Bathel kerk van Sneek waren
we van harte welkom om
samen Pinksteren te komen
vieren. Veel leerlingen
hadden een rol en die
hebben ze fantastisch
uitgevoerd. De sfeer was
geweldig, het was een
prachtig en groot feest waar
iedereen enorm van heeft
genoten!



Personeel

Zwemdiploma's

Saapke de Groot: Gaat als teamleider aan de slag op de Duisterhoutschool in
Heerenveen 
Hannie van der Werf: Stopt met werken als onderwijsassistent en gaat verder in de
zorg. 
Betty van der Tuin: Werkte al een dag op Kleurryk in Drachten en kan daar nu 3
dagen aan de slag. 
Michelle Boudain: Gaat als leraar verder op de Zonnebloemschool in Emmeloord. 
Jurre Hylkema: Gaat op de universiteit pedagogische wetenschappen studeren 
Ook neemt onze ergotherpeut Martine Stallinga afscheid van ons. Zij heeft jarenlang
leerlingen op de Piet Bakkerschool behandeld vanuit haar praktijk Ergo Actief.
Gelukkig is er al een vervanger die na de zomervakantie gelijk aan de slag gaat. 

Marianne Sabbé: Werkte dit jaar al op re-integratie basis. En heeft voor volgend
schooljaar een contract als onderwijsassistent. 
Floor van der Want: Zij heeft de afgelopen 2 jaar stage bij ons gelopen en komt nu bij
ons werken als onderwijsassistent. 
Fenny Miedema komt van een KDC uit Drachten en gaat bij ons als
onderwijsassistent aan de slag. 

Dit schooljaar nemen er zoals ieder jaar weer een aantal mensen afscheid van de Piet
Bakkerschool. Hieronder een overzicht: 

Ik wil iedereen ontzettende bedanken voor jullie geweldige inzet voor onze leerlingen en
onze prachtige school. 
Wanneer er mensen weggaan, komen er ook weer nieuwe. Volgend schooljaar zullen de
volgende nieuwe mensen werkzaam bij ons zijn: 

Wij zijn erg blij dat zij ons team komen versterken en wensen hen veel werkplezier op de
Piet Bakkerschool! 

Dit jaar zijn er weer een aantal
kanjers die hun zwemdiploma
gehaald hebben! Van harte
gefeliciteerd met deze
geweldige prestatie! Hieronder
de gediplomeerden, allen uit
SO wit:

B Diploma: Dounya,
Charmaine
A Diploma: Joshua, Dina, Sven,
Berber 

Oudertevredenheid
Op de laatste pagina van deze nieuwsbrief kunt u de
uitkomsten lezen van de laatste ouderenquête. De infographic
en de rapportage zijn ook te vinden op onze website. 



40%

8,3

gemiddeld rapportcijfer!

Missie en visie van
de school

Actieve en zelfstandige
rol van de leerlingen

OUDERTEVREDENHEID

De gemiddelde score is 3,31 (op de 4 puntsschaal) en is 0,9 punt lager dan vorig jaar.
Ondanks dit is het een ruime voldoende! Op alle terreinen scoren we een ruime
voldoende, maar er is altijd nog iets om te verbeteren. Volgend schooljaar zullen
ouderbetrokkenheid en schoolontwikkeling & onderwijskwaliteit extra aandacht krijgen
in het nieuwe jaarplan. 

Conclusies:

In totaal werden 94 ouder(s) en verzorger(s) uitgenodigd. Van hen vulden 38 de vragenlijst
in. In totaal heeft 40% gereageerd. We kunnen spreken van voldoende respons en krijgen
we een goed beeld van onze kwaliteit. Van de ingevulde lijsten gingen 29 over het SO en
11 over het VSO. 

Aantal respondenten

Download het hele rapport op:
www.pietbakkerschool.nl
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Schoolklimaat

Ouderbetrokkenheid
Schoolontwikkeling  &

Onderwijskwaliteit

Lesaanbod

Opbrengsten

Algemeen

"Wij vinden het superknap dat er op een
andere manier ( betekenisvol/met spel
en digitaal) de leerlingen toch tot leren
en werken komen"

"Graag krijgen we meer informatie over
de schoolontwikkeling. Nu krijgen we
alleen de uitgave van rapportages"


