
 

 
 
NUMMER 10, 3 februari 2023 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 
In deze infobrief een aantal korte berichtjes. 

 

Zorgvergadering 

Komende maandag 6 februari heeft het team een zorgvergadering en de kinderen zijn deze dag VRIJ van 

school. 

 

IEP-toetsen 
In de afgelopen twee weken zijn de IEP-toetsen 

afgenomen. Dit zijn zogenaamde methode onafhankelijke 

toetsen waarmee we de ontwikkeling van de leerlingen 

toetsen met betrekking tot rekenen, taalverzorging en 

lezen. We meten de groei van het individuele kind en op de 

zorgvergadering bespreken we de uitkomsten hiervan en 

worden er analyses gemaakt door de leerkrachten. Dit als voorbereiding op de ontwikkelgesprekken die 

binnenkort zullen plaatsvinden.  

 

Inschrijven ontwikkelgesprekken 
Aanstaande maandag 6 februari zetten we om 16.00 uur de inschrijving via parro open voor de 
ontwikkelgesprekken. 
 

Personeel 
Na de voorjaarsvakantie stopt Juf Lian Kootstra (groep 6/7) met werken op onze school. De reden is dat ze 

graag een nieuwe uitdaging aan wil gaan en tijd wil nemen om te onderzoeken welke mogelijkheden er voor 

haar zijn. Dit betekent dat er per 6 maart een vacature is ontstaan. U zult begrijpen dat de zoektocht naar 

een vervanger voor langere tijd een uitdaging was maar het is ons gelukt om iemand te vinden die tot de 

zomervakantie twee dagen gaat werken in groep 6/7. Haar naam is Demi Klumper en ze komt uit Groningen. 

Zij zal zich t.z.t. voorstellen via de infobrief.  

Met Juf Lidewij (groep 1) gaat het langzaam de goede kant op maar haar herstelproces gaat nog wel enige 

tijd duren. Gelukkig is juf Wendy  voor langere tijd beschikbaar en we zijn blij dat zo de continuïteit in groep 

1 gewaarborgd blijft. 

Het was bij de start van het schooljaar de bedoeling dat Juf Lidewij ook de gymlessen op dinsdag zou 

verzorgen. Tot op heden hebben de leerkrachten zelf deze lessen verzorgd maar vanaf volgende week komt 

er een vakleerkracht van Sportbedrijf Drachten de lessen op dinsdag verzorgen. Haar naam is Ingeborg 

Spinder.  

 

Coronatesten 
Hoewel de coronasituatie in Nederland op dit moment relatief gunstig is, blijft het testen 
bij klachten belangrijk. Om coronabesmettingen op school snel op te sporen en uitbraken en lesuitval te 
beperken zijn daarom nog altijd zelftesten beschikbaar voor leerlingen en onderwijspersoneel. Wanneer u 

https://zelftesteninhetonderwijs.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cucmlqa3NvdmVyaGVpZC5ubCUyRm9uZGVyd2VycGVuJTJGY29yb25hdmlydXMtY292aWQtMTklMkZnZXpvbmRoZWlkLWVuLXpvcmclMkZzeW1wdG9tZW4tY29yb25hdmlydXM=&sig=8yYW9kvQYHzTkNtN8LrGCV3ppmf6giUKW7eAFUvqJMSD&iat=1673858073&a=%7C%7C67530072%7C%7C&account=zelftesteninhetonderwijs%2Eactivehosted%2Ecom&email=9ufoGmp1L6s8ReYbzo6AKbwmZY%2BHDX3A5yWiL3pXvuU%3D&s=a6263c6ce6965033e2879d3913f39255&i=156A286A68A792


voor uw kind testen nodig heeft kunt u dit via een parrobericht aan de leerkracht doorgeven. Uw kind krijgt 
dan testen mee naar huis. 

 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Henk de Vries, 
directeur SWS De Leister Igge 
 
Bijlage:  
 


