NUMMER 16, 22 april 2022

Beste ouders/verzorgers,
Morgen begint de meivakantie. De kinderen en de leerkrachten zijn dan twee weken vrij en kunnen weer
even op adem komen. Ik heb van sommige ouders en kinderen begrepen dat ze het er echt ook even van
nemen en op reis gaan…….het is jullie van harte gegund.
Voor hen die thuisblijven zijn er echter ook nog genoeg activiteiten te beleven want zowel koningsdag als 5
mei vallen in deze vakantie en deze dagen zullen, nu de coronabeperkingen voorbij zijn, volop gevuld zijn
met activiteiten…….alvast veel plezier gewenst.

Ouderenquête
In de vorige infobrief hebben we een herhaalde oproep geplaatst voor het invullen van de ouderenquête.
Helaas zijn er tot nog toe te weinig respondenten voor een betrouwbare uitkomst. Daarom krijgt u
binnenkort de link nog éénmaal toegestuurd via Parro. Het zou erg fijn zijn als u de link meteen opent en de
korte vragenlijst invult. Het kost echt niet veel tijd maar is wel waardevol voor onze school. Alvast bedankt!

Formatie
In de laatste Medezeggenschapsraad is de formatie voor het nieuwe schooljaar besproken en de raad heeft
ingestemd met het volgende voorstel:
We kunnen ook het komende schooljaar werken met 6 groepen. Dit is mogelijk door de inzet van
subsidiegelden die het ministerie van onderwijs beschikbaar heeft gesteld.
Groep 1, 2, 3 en 8 worden enkele groepen. Daarnaast twee combinatiegroepen: 4/5 en 6/7. Dit betekent dat
de onderbouwgroepen vrij klein zijn. We verwachten dat groep 1 net als afgelopen jaar fors gaat groeien en
dat we wellicht begin 2023 nog met een groep 0 starten.
De combinatiegroepen zijn wel groot. Maar er zijn mogelijkheden voor extra ondersteuning vanuit de zgn.
NPO-middelen.
Na de meivakantie ontvangt u het overzicht met de leerkrachten per groep.

Identiteit
De Leister Igge is een samenwerkingschool. Dit betekent dat zowel de openbare als de christelijke identiteit
gerespecteerd wordt en aandacht krijgt. Bij het ontstaan van De Leister Igge als samenwerkingsschool zijn er
in het team en met ouders gesprekken gevoerd over de visie en werkwijze m.b.t. identiteit. Zo werken we
met de methode ‘Trefwoord’ en zijn er geen speciale lessen humanistisch of godsdienstig onderwijs.
Inmiddels is het team van De Leister Igge veranderd en is na 5 jaar een evaluatie op zijn plaats.
Het team heeft eind maart onder leiding van een deskundige dit thema opnieuw verkend en er zijn stappen
gezet om te komen tot een visie die past bij deze tijd, de leerlingenpopulatie en het team. Tevens worden de
afspraken over onze werkwijze opnieuw vastgelegd. We willen dit ook graag delen met de ouders en met
hen hierover in gesprek gaan. Helaas lukt dit niet meer voor de zomervakantie. We hebben afgesproken dat
we direct na de zomervakantie onder deskundige leiding een ouderavond gaan organiseren over dit thema.
Wordt dus vervolgd.

4 mei, Dodenherdenking
Dit jaar is het weer mogelijk dat leerlingen meewerken aan de jaarlijkse dodenherdenking
in Opeinde bij de twee oorlogsmonumenten bij de fietsbrug over het kanaal aan de
Reinder de Vriessingel.
Een aantal leerlingen van groep 8 zal de kransen leggen en vlaggen. Ook wordt een
gedicht voorgelezen.

Trefwoord
GEEN ZIN (week 19 t/m 21)
Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over het zoeken naar wat zinvol is en betekenis heeft.
De ouderbrief voor deze laatste, vierde, periode van het schooljaar is als bijlage toegevoegd.
Met vriendelijke groet,
Henk de Vries,
directeur SWS De Leister Igge

Koningsspelen 2022

En alweer is er een project afgerond op het schoolplein: precies voor de Koningsspelen heeft een aantal
vaders het podium afgemaakt. Hartelijk dank voor jullie betrokkenheid en inzet!

