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Onderwijs op afstand 

Opnieuw wordt er van ons gevraagd om onderwijs-op-afstand te 

verzorgen… We zijn volop bezig om dit voor te bereiden en zullen u in 

de loop van de dag via Parro verder informeren!  

Voor ons, maar zeker ook voor de kinderen, kwam het sluiten van de 

scholen als een grote verrassing. We hebben, zoals u inmiddels al weet, 

gisteren nog wel een fijn kerstfeest met elkaar kunnen vieren. 

Voor ouders die werken in de zogenaamde cruciale beroepen, 

waaronder ziekenhuizen, de zorg, de brandweer en de politie zal 

noodopvang geregeld moeten worden. Het overzicht van deze 

beroepen treft u hier. 

Mocht u een cruciaal beroep hebben en voor of na de kerstvakantie 

noodopvang nodig hebben dan verzoeken wij u vriendelijk om nog deze 

week even naar ons te bellen - Friso Kingma – 06 52325028 

Afscheid conciërge Bram 

Op woensdag 9 december hebben we afscheid genomen van onze 

conciërge Bram. De afgelopen jaren heeft hij onder andere de tuin van 

onze school onderhouden en regelmatig iets gerepareerd. De afgelopen 

week heeft Bram nog twee mooie plantenbakken voor ons gemaakt. We 

willen Bram op deze plek nogmaals heel hartelijk bedanken voor alles 

wat hij voor onze school gedaan heeft. En we wensen hem alle goeds en 

Gods zegen toe. 

Het tegeltje dat u op de foto ziet hebben wij van Bram gekregen: 

 

Wat was het fijn jullie collega te mogen zijn. 

Bedankt voor al die fijne jaren. 

 

 

 

Aktueel     Actueel    News              

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen
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Terugblik studiedag 

Vrijdag 20 november hebben we met het team een prachtige studiedag gehad. Dit schooljaar wordt 

het taalonderwijs onder de loep gelegd, waarbij Wiebren de Jong ons begeleidt. ’s Ochtends heeft 

Wiebren ons meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van taal/lezen binnen de Frissel. We 

mogen blij en trots zijn met de positieve feedback van de taalspecialist en bouwen verder aan de 

taalontwikkeling. Daarnaast hebben we de opbrengsten van het afgelopen jaar kort besproken en 

gekeken naar de huidige ontwikkelingen. ’s Middags heeft het team een training gevolgd m.b.t. ons 

nieuwe leerlingvolgsysteem. Het team heeft kennisgenomen van het toetssysteem en is inmiddels 

voldoende op de hoogte van het afnemen van de toetsen. In de weken na de thuiswerkperiode 

zullen we IEP toetsen afnemen. Hierover wordt u als ouder na de kerstvakantie nader geïnformeerd. 

We kijken terug op een zinvolle dag, waarop we weer veel met en van elkaar hebben geleerd. 

Onderzoek ouderbetrokkenheid 

In november hebben wij een enquête afgenomen omtrent de ouderbetrokkenheid tijdens de huidige 

coronamaatregelen. Er zijn 40 deelnemers die de enquête hebben ingevuld. Bedankt! Onze school 

krijgt van u als rapportcijfer gemiddeld een 7,5. Daar zijn wij blij mee. Met name de berichten via 

Parro bleken velenl van u prettig te vinden. De verbeterpunten liggen volgens u het meest op het 

gebied van communicatie. Er is een aantal ouders/verzorgers die behoefte heeft aan inzicht in de 

schoolresultaten van hun kind(eren). Daarnaast is er een behoefte om deel te nemen aan activiteiten 

binnen de school. Wij gaan de komende periode kijken wat we kunnen en willen met deze 

verbeterpunten. 

Trots op PCBO Dantumadiel 

Gisteren ontving u ons Magazine Trots op PCBO Dantumadiel. En trots zijn we op PCBO 
Dantumadiel. Met dit magazine geven wij u graag een kijkje in onze organisatie, in onze scholen en in 
ons werk! Al onze scholen komen aan het woord in dit magazine, ook úw school. In de inleiding staat 
geschreven dat we onderwijs met elkaar maken. Met zo’n duizend kinderen, met een fantastisch 
team van enthousiaste leerkrachten, met u als ouders en met onze God in wie wij geloven en die ons 
vraagt kinderen te helpen ontwikkelen door gaven en talenten op een goede manier te gebruiken en 
te ontwikkelen. Veel leesplezier! Wilt u dit blad delen met anderen? Heel graag! Vraag gerust om 
meer exemplaren.  
 
Gert van Tol, directeur-bestuurder 
 

Data  
Vanwege de lockdown weten we op dit moment niet precies hoe de planning voor januari er uit ziet. 

In een volgende nieuwsbrief zullen we u hierover infomeren. 

We wensen iedereen alvast Gezegende Kerstdagen en een Hoopvol 2021. 

Graag tot volgend jaar. Wij hebben er weer zin in! 

 


