
 

   

 

 

d.d. 17-02-2021 
 
Ziekmelding: tussen 8.00 en 8.30 uur op telefoonnummer 06-16 12 34 92. S.v.p. geen voicemail inspreken; 

berichten kunnen niet worden afgeluisterd.  

 

Algemeen nieuws 

Beste ouders/verzorgers,  
 
De laatste weken heb ik u middels een ouderbrief steeds op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen. 
Er is daarom in januari geen nieuwsbrief verschenen. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari.  
 
Eindelijk mochten we 8 februari de school weer openen na 5 weken afstandsonderwijs. Deze weken waren voor 
menigeen een pittige tijd. Hulde aan ouders en team. We hebben nog steeds te maken met een lockdown. De 
kinderen mochten weer naar school onder strenge voorwaarden, maar niet alle ouders konden hun werk weer 
oppakken. Houd moed, ’t komt goed! 
 
Mag de school weer open, laat je de margedag van 8 februari vervallen, gooit het weer roet in het eten. De school 
moest nog een dag dicht blijven. Ook deze week ging vanwege het weer en de aangeven code rood de school 
een dag dicht. Dat is ongelooflijk balen en heel vervelend. Ik wil u bedanken voor de fijne reacties naar aanleiding 
van de beslissing de school te sluiten. Natuurlijk zijn er ook kritische berichten geweest. Wat naast het slechte 
weer meegewogen heeft in de beslissing de school twee maandagen te sluiten heeft te maken met de huidige 
coronamaatregelen. Bij afwezigheid van een leerkracht (16 van de 23 teamleden wonen buiten Haulerwijk) 
mogen de kinderen niet worden verdeeld over andere groepen. Ze moeten in hun eigen “bubbel” blijven. Vandaar 
ook dat de pauzes na elkaar en op verschillende pleinen plaatsvinden.  
 
De eerste lesweek is prima verlopen. Het halen en brengen liep goed en de pauzetijden werden goed 
aangehouden. Er is veel ingezet op groepsvorming. Lekker samen in de sneeuw spelen hoort daar uiteraard bij!  
 
U heeft het vast meegekregen vanuit de media. Er wordt veel gesproken over leerachterstanden bij kinderen. Dit 
is niet zoals wij naar kinderen kijken. Na de voorjaarsvakantie zullen we de Cito toetsen weer afnemen. Niet om 
vast te stellen hoeveel achterstand een kind heeft, maar om te kijken waar het is gebleven in zijn/haar 
ontwikkeling. Van daaruit pakken we de begeleiding weer op en passen we het lesaanbod aan.  
 
De Comprixdag op woensdag 3 maart vervalt. De kinderen gaan naar school. Woensdag 17 maart is onze 
volgende margedag. Het team was opgegeven voor het Picacongres met verschillende workshops, maar ook dit 
congres komt te vervallen. Deze margedag blijft wel staan. Ook de schoolontwikkeling moet door blijven gaan en 
de ochtend is gereserveerd voor een verplichte teambijeenkomst. De middag is bestemd voor het verwerken van 
toets gegevens en invullen van de rapporten.  
 
De extra begeleiding voor groep 8 is inmiddels gestart. Op donderdag geeft juf Marjolein Mellens een groep 
kinderen extra begeleiding en op vrijdag geef ik zelf een groep kinderen extra begeleiding. Dit is met name op 
het gebied van begrijpend lezen.  
 
 
Hartelijke groet,  
 
Dineke Homan 



 

EVEN VOORSTELLEN CHANTAL WAPSTRA 

Na de voorjaarsvakantie zal ik starten als leerkracht van groep 
1/2b. Hierbij stel ik mij voor. 

Ik ben Chantal Wapstra, 32 jaar en woon in Wolvega. Samen met 
Jan heb ik twee kinderen: Zoon Noan is 5 jaar en dochter Indi is 4 
jaar oud. Sinds 2012 ben ik in het bezit van mijn Pabo-diploma, en 
sindsdien heb ik op meerdere scholen gewerkt. 

In mijn vrije tijd mag ik graag sporten, lezen en koken Daarnaast 
ga ik graag met mijn gezin op vakantie naar Oostenrijk. Zowel ’s 
winters als ’s zomers. 

Ik hoop er samen met de kinderen van groep 1/b een leuke tijd van 
te maken. 

 

EVEN VOORSTELLEN MARJOLEIN MELLENS 

Hallo ik ben Marjolein Mellens. Ik ben 17 jaar oud en ik woon in Peize. Sinds september 

2020 studeer ik Pedagogiek aan de NHL Stenden in Leeuwarden. Voor mijn opleiding 

loop ik sinds 21 januari twee dagen in de week stage bij De Laweij. Mijn stage loopt tot 

het einde van het schooljaar. 

Ik ben tijdens de lockdown begonnen en heb mij toen vooral bezig gehouden met de 

noodopvang. Nu de school gelukkig weer open is, ondersteun ik op de donderdag groep 

8 en op vrijdag de NT2 kinderen. Ik vind de sfeer op De Laweij erg prettig en heb het dan 

ook erg naar mijn zin. 

Naast dat ik stage loop bij De Laweij, werk ik ook nog een aantal uren in de week. Ik werk 

bij de Plus als caissière en ik heb ook nog een oppasadres. 

Misschien nog leuk om te weten wat mijn hobby’s zijn: volleybal, dansen, schilderen, 

tekenen, muziek maken en bakken. 

 

CITO TOETSEN, RAPPORT EN OUDERGESPREKKEN 

Deze week worden alvast de leestoetsen afgenomen en in groep 3 wordt de wintersignalering gedaan.  
Na de voorjaarsvakantie starten we met de Cito toetsen, deze zijn van 2 t/m 16 maart.  
 
De oudergesprekken vinden online of telefonisch plaats van 22 t/m 26 maart.  
 
De kinderen krijgen op vrijdag 26 maart het rapport mee naar  huis.  
 

 

 

 



 

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN  

Vakantie 2020-2021  

Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 26 februari 2021 

Pasen   2 april t/m 5 april 2021 

Koningsdag  27 april 2021 

Meivakantie  3 mei t/m 14 mei 2021 

Hemelvaart  13 mei t/m 14 mei 2021 (in meivakantie)  

Pinksteren 24 mei 2021 

Zomervakantie  12 juli t/m 20 augustus 2021  

 
Vrije dagen:  
17 maart 2021 (woensdag): alle leerlingen vrij, studiedag   
11 juni 2021 (vrijdag): alle leerlingen vrij i.v.m. margedag/dossierdag  
9 juli 2021 (vrijdag): laatste schooldag, alle leerlingen vrij  
 
De Comprixdag die gepland stond voor 3 maart komt te vervallen. Alle kinderen gaan naar school.  
 
 


