Nieuwsbrief januari 2017

nummer 4

Thema:

Jezus laat het zien

In januari en februari lezen we verhalen uit het evangelie van Lucas. Jezus laat zien wat het
betekent dat God naar mensen omziet. Zieke mensen worden beter, dingen gaan anders dan je
verwacht had. Zo komt Gods koninkrijk dichterbij.
Directie:
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van dit schooljaar met belangrijke
wetenswaardigheden en nieuws vanuit de school.
Een speciaal welkom aan de nieuwe ouders die de nieuwsbrief voor het eerst ontvangen.
Daarnaast ontvangt u regelmatig berichten via Parnassys van de directie en de leerkrachten.
Graag uw aandacht hiervoor.
Wilt bij verandering van emailadres dit doorgeven aan administratie@algraschool.nl?

Belangrijke data:
Maandag 30 januari:
Maandag 6 februari:
Donderdag 9 februari:
Zondag 12 februari:
Dinsdag 14 februari:
Vrijdag 17 februari:
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Studiedag; kinderen zijn vrij
MR
Tien minuten gesprekken
Schoolkerkdienst om 10.30
Tien minuten gesprekken
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Lief en Leed:
Juf Anneke Jonker is herstellende van een zware operatie en maakt het naar omstandigheden
goed. Haar herstel zal nog geruime tijd duren.
Schaken
We starten op maandagmiddag op de Algraschool weer een schaakgroep.
We starten op 6 maart. Wij kunnen dan vier keer in maart aaneengesloten beginnen:
6-3, 13-3, 20-3, 27-3. Dat is duidelijk voor de kinderen. Daarna kunnen we dan met de groep
die schaakt datums voor de rest van het jaar afspreken.
Migchiel de Jong.
Schoolplein
Onze kerstkaartenactie heeft 1689,65 euro opgeleverd.
Dat is echt een fantastisch resultaat!!
Na een hele lange adem is het schoolplein dan eindelijk qua vorm voltooid. De contouren
liggen er. Natuurlijk moet het groen nog groeien, iets wat een grote impact gaat hebben op het
uiterlijk van het schoolplein. En er zijn nog een aantal wensen die wij willen doorvoeren de
komende tijd.
Maar de grootste stap is voltooid.
Wij willen nogmaals iedereen daarvoor bedanken. Ondanks dat dit soort projecten niet zonder
grote subsidieverstrekkers kunnen heeft de school (lees u en de kinderen) een aanzienlijke
bijdrage kunnen leveren. Er was tot voor kort nog een klein financieel tekort, echter de school
heeft besloten dit uit eigen middelen te dichten. Oftewel de financiën zijn rond en er hoeven
geen acties meer te volgen.
Wij vernamen dat er vragen waren over hoe het geld besteed is en dat willen wij in deze brief
graag aan u uitleggen.
Opbrengstenverdeling
Grote subsidieverstrekkers
50% (waaronder wijkpanel Camminghaburen)
Bijdrage vanuit school, OR, PCBO 15%
Acties kinderen en ouders
35%
Het opgehaalde bedrag was een noemenswaardig bedrag, helaas is het laten uitvoeren van
werkzaamheden door een hovenier niet een goedkope aangelegenheid. Een groot deel
verdwijnt immers al gelijk naar de BTW, iets waar wij niet onderuit kunnen.
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De uitgaven willen wij u tonen aan de hand van de volgende afbeelding.
Hierin kunt u zien dat er een aantal grote kostenveroorzakers zijn. Bv herstraten schoolplein
en de plantvakken aanleggen waren kostbare zaken.

verplaatsen speeltoestel

3,66% 3,10%

opschonen terrein

8,08%

500m2 tegels opnemen en herstraten

15,63%

24,25%

verwijderen betonmuren

3,77%

plantvakken aanleggen

9,43%

houtsnippers

8,08%

palenwanden

16,17%

4,58%

fietsenrekken aanbrengen
graszoden
beplantingen

3,23%

bomen

Mocht u een nadere toelichting wensen dan vernemen we dat graag en zijn we bereid e.e.a.
nader uit te leggen.
Dank aan jullie en aan alle kinderen die zo enorm hun best hebben gedaan.
In het voorjaar zal de opening plaatsvinden. U krijgt daarover nader bericht.

Red een Kind
In de bijlage vindt u een verslag hierover.
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Gevonden voorwerpen
Regelmatig krijgen we de vraag over gevonden voorwerpen.
Per unit komt er een bak voor de gevonden voorwerpen. De gevonden spullen ligt nu her en
der verspreid. Uiterlijk donderdag/vrijdag voor iedere vakantie kunnen de kinderen en ouders
komen kijken of er nog iets van hun bij ligt en daarna gaat alles weg.
Het is wel de bedoeling dat de kinderen hun gymtassen iedere keer mee naar huis nemen en
niet weken op school laten hangen.
Stichting Leergeld
Stichting Leergeld wil dat álle kinderen op school kunnen meedoen, ongeacht de vraag of hun
ouders wel of niet een vrijwillige ouderbijdrage kunnen betalen. Het moet geen invloed
hebben op de eigenwaarde van kinderen.
Wij willen het basisonderwijs (directies, schoolbesturen, ouders) ervan bewust maken dat
niet-betaling van de ouderbijdrage in veel gevallen berust op onmacht en niet op onwil.
Wij willen graag deze kinderen en ouders vinden, zodat alle kinderen kunnen meedoen in de
maatschappij. Want nu meedoen is straks meetellen, anders betalen wij straks duur Leergeld
voor deze kinderen.
De school heeft een signalerende functie en verwijst deze ouders door via www.kindpakket.nl
waar Leergeld Leeuwarden achter zit. Hier kunnen ouders met een laag inkomen een
aanvraag doen voor ondersteuning bij het betalen van een schoolreis, maar ook voor een
vergoeding voor contributie van bijvoorbeeld de voetbalclub of muziekles e.d.
Mocht u hierover nog van gedachten willen wisselen dan kunt u mij van maandag t/m
donderdag bellen op 06-3432 4747
Met vriendelijke groet,
Paula van der Veer
Coördinator
Stichting Leergeld Leeuwarden
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Bibliotheek

Mijn naam is Hilde Brons.
Ik zal voor 2 uur in de week als Leesconsulent op school werken.
Ik ben de schakel tussen de Bibliotheek en de School en samen met de
taalcoördinator ga ik werken aan het leesplezier op school.
Dat betekent dat ik o.a. zorg voor leuke boeken op school, themacollecties maak,
projecten in de groepen introduceer zoals bijvoorbeeld de Kinderjury.
Kortom alles waardoor de kinderen meer plezier krijgen in lezen en daardoor beter
worden in taal!
Bibliotheek op school
Om het leesplezier van de kinderen te vergroten zijn we bezig met het opschonen
van onze huidige leescollectie en plannen aan het maken voor lekker-lezen-plekken
in de school. Door de sluiting van de bibliotheek in Camminghaburen was het
mogelijk een deel van de jeugdcollectie dit schooljaar op onze school neer te zetten.
Inmiddels is het kantoortje in de unit van groep 3/4 omgetoverd tot een ware
schoolbibliotheek. Alle kinderen kunnen, onder begeleiding van een ‘biebouder’ of stagiaire,
iedere week een nieuw boek uitzoeken. Dit boek wordt door het kind in de klas bewaard.
Om het overzicht te bewaren gaan deze bibliotheekboeken niet mee naar huis. Wilt u
biebouder worden? Dan kunt u dit melden bij de leerkracht(en) van uw kind(eren). Het
project ‘de bibliotheek op school’ wordt begeleid door Hilde Brons. Zij stelt zichzelf in deze
nieuwsbrief voor.
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Parnassys
We werken op alle scholen van PCBO Leeuwarden met een nieuw
administratiesysteem: Parnassys. Voor onze school is het een belangrijke
omschakeling; u als ouders zult er op korte termijn niet direct van alles van merken.
Waar u in ieder geval mee te maken krijgt is het mailcontact. De afgelopen jaren heeft
dat, gelukkig tot grote tevredenheid, plaatsgevonden via digiduif. Dat is veranderd.
Het is overzichtelijker en handiger voor de school om vanuit één systeem te werken.
Ons streven om goed en snel met elkaar te kunnen communiceren blijft ons
uitgangspunt. Het is uitermate belangrijk dat wij het goede mailadres hebben: anders
krijgt u in Parnassys geen mail van ons.
Sociaal wijkteam
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Algraschool,
Mijn naam is Zoë Fokaefs.
Ik ben gekoppeld aan de basisschool de Algraschool.
Ik kan ingeschakeld worden wanneer psychosociale problemen het functioneren en/of de
leerprestaties van uw kind nadelig beïnvloeden. Ik ben er voor de kinderen, de ouders en de
leerkrachten. Voorbeelden zijn:








Kinderen die te maken hebben met scheiding van hun ouders.
Kinderen die gepest worden of zelf pesten.
Kinderen die problemen hebben in de omgang met anderen.
Kinderen die verdrietig zijn omdat er iemand is overleden.
Kinderen die thuis problemen hebben.
Ouders die opvoedingsvragen hebben.
Ouders die zich zorgen maken over hun kind.

Samen kunnen we zoeken naar mogelijke oplossingen. Ik inventariseer de situatie rondom het
kind. Soms is er meer nodig en kan ik u naar andere hulpverlening doorverwijzen voor de
zorg die bij uw kind past.
In moeilijke tijden is het fijn dat er professionals zijn die met u mee kunnen denken, naast u
kunnen staan en ondersteuning kunnen bieden. In het belang van het kind probeer ik iedereen
om het kind heen te motiveren en te activeren. Het kind staat centraal.
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Gesprekken met de sociaalwerker zijn vertrouwelijk en met uw gegevens wordt zorgvuldig
omgegaan.
De gesprekken vinden in principe plaats op school.
U mag altijd bij me binnenlopen als ik op school ben. U kunt ook via de leerkracht of intern
begeleider aangeven een gesprek met mij te willen, dan neem ik contact met u op. Het kan
ook zijn dat de leerkracht aan u voorstelt om contact op te nemen met het sociaal wijkteam.
Ik ben op donderdag een gedeelte van de dag aanwezig van 13.45 uur tot 16.00 uur.
Mailen of bellen mag natuurlijk ook:
z.fokaefs@wijkteamnoordoost.nl
06:13653948
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