NIEUWSBRIEF HAZZELEGER
Balk, 18 februari 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste drie weken als directeur onderwijsteam zijn alweer een feit. En ik kan rustig
zeggen dat ik onder de indruk ben van alle drie de scholen. De scholen zien er
kindvriendelijk, fris, en kleurrijk uit. De sfeer in de scholen is open en gezellig.
Daarnaast ervaar je rust als je door de scholen loopt. Meerdere leerlingen komen
nieuwsgierig aan mij vragen wie ik ben en wat ik kom doen. Op ‘t Hazzeleger vragen
een paar enthousiaste jongens of ik bij hen in de klas kom omdat het er zo leuk is, op
De Kogge krijg ik de eerste dag al een prachtige regenboog tekening van een leerling en
in Bolsward ben ik omgetoverd tot burgemeester ipv directeur. Kortom het is volop
genieten om in de scholen aanwezig zijn. In deze weken heb ik mogen kennismaken
met de teams en de leerlingen. Als ouder/verzorger is het misschien niet altijd
zichtbaar wat er gevraagd wordt van teams en leerlingen om ervoor te zorgen dat de kinderen naar school te
kunnen laten gaan in deze bijzonder tijden. Maar ook wordt er veel van de ouders/verzorgers gevraagd als
een leerling bijvoorbeeld positief getest is. Wat ontzettend fijn om te merken dat iedereen zo meedenkend,
meewerkend en flexibel is. Complimenten! Uiteraard kijk ik ernaar uit om ook de ouders/verzorgers te
mogen ontmoeten. Het goede nieuws is dat na de aangekondigde versoepelingen (afgelopen dinsdag) dit
een stuk eenvoudiger worden gaat worden. Hieronder staan de staan de versoepelingen voor het onderwijs
op een rijtje.
Voor nu eerst een goede voorjaarsvakantie gewenst en tot binnenkort.

Met vriendelijke groet,
Petra de Leeuw
Valentijnsdag: blind boeken date!
We vinden het belangrijk dat alle kinderen op ’t Hazzeleger ervaren dat lezen leuk
is! Iedereen op zijn of haar eigen niveau. Daarom deze Valentijn actie: een blind
boeken date! Je kiest een boek zonder dat je weet wat de titel is of waar het boek
over gaat. Net als een echte blind date: heel spannend maar ook heel leuk! Soms
levert het een mooie match op: “juf dit boek had ik anders nooit gekozen maar
het is echt leuk!” Missie geslaagd!

Afscheid collega Geiske
Op 11 maart gaan we eindelijk écht afscheid nemen van onze collega Geiske van
der Ploeg. Na 25 jaar juf op ’t Hazzeleger is ze na de kerstvakantie een nieuw
avontuur begonnen op de nieuwkomerschool in Leeuwarden. Op vrijdag 11 maart
komt ze nog even terug! Tussen 13:30 en 14:15 uur kunnen ouders afscheid van
haar nemen. Uitnodiging volgt.
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De versoepelingen op een rij
Na de voorjaarsvakantie:

•
•

•
•
•
•

Ben je besmet met het coronavirus? Ga je vijf dagen in isolatie in plaats van zeven dagen, mits je 24 uur
geen klachten meer hebt.
Richtlijnen rondom groepsgrootte, cohortering en gespreide looproutes vervallen. Hierdoor kunnen we
het volgende weer organiseren:
o Tutorlezen (leerling groep 3/4 leest met leerling uit groep 7/8);
o Leerlingenraad kan weer vergaderen;
o Groeilab kan weer starten;
o De kinderen kunnen weer op het leerplein werken;
o Tijdens pauzes kunnen we weer met meerdere groepen tegelijk buiten spelen.
Ouders, verzorgers en andere externen mogen weer in de school. Elke woensdag staat de deur vanaf
8:15 uur weer open voor onze inloopochtend!
Het is niet meer nodig om 1,5 meter afstand te houden. Basismaatregelen zoals regelmatig handen
wassen en voldoende ventileren gelden wel.
Mondkapjes zijn niet meer nodig in de school.
Het dringende advies voor leerlingen (voor groep 6 t/m 8) en onderwijspersoneel om twee keer per week
een zelftest te doen blijft.

Halen & brengen van de kinderen
De ouders van de kinderen van groep 1 en 2a en 2b mogen de kinderen weer dagelijks op het plein of in de
klas brengen. De dag starten met buitenspelen voldoet ons erg goed. De kinderen gaan gelijk spelen en
hierdoor gaat het afscheid nemen heel natuurlijk. Daarom blijven we dit doen op dinsdag en donderdag.
Natuurlijk vinden we het ook heel fijn dat ouders weer in de klas mogen komen en hierdoor weer meer
betrokken zijn bij school. Op maandag, woensdag en vrijdag gaan de kinderen daarom wel gelijk naar binnen
en zijn de ouders van harte welkom tijdens de inloop. De kinderen kiezen een activiteit die klaarligt op de
tafels. Ouders kunnen gezellig even meedoen en/of nog een korte vraag aan de leerkracht stellen. Vlak voor
8:30 uur vertrekken de ouders zodat de lesdag kan beginnen.
De kinderen van groep 3a t/m groep 8 komen via de hoofdingang de school binnen. Vanaf 8:15 uur is de
deur open en mogen de kinderen naar binnen. Ze komen ook via deze deur om 14:00 uur weer naar buiten.

Luizencontrole
In de week na de voorjaarsvakantie kan de luizencontrole ook weer plaatsvinden. Graag op
woensdag 2 maart niet te ingewikkelde vlechten in het haar. En voor de heren: een dagje
zonder gel naar school! Namen de luizenouders alvast bedankt!
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Welke leerkracht voor de groep?
Na de voorjaarsvakantie gaat Lisanne (groep 1-2) bijna met verlof, op vrijdag 11 maart is haar laatste
werkdag. Kaki Bik neemt de groep dan van haar over op donderdag en vrijdag. De vervangingsperiode door
Jellie Zoet in groep 3/4 verloopt ook. Hierdoor hebben we intern geschoven zodat we in alle groepen weer
een stabiele bezetting hebben. Het plaatje ziet er na de voorjaarsvakantie als volgt uit:
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1-2

Sytske

Sytske

Sytske

Kaki

Kaki

2-3

Mathilda

Mathilda

Marja

Mathilda

Mathilda

3-4

Djoke

Djoke

Djoke

Siemke

Djoke

Siemke

Tjitske

Tjtske

Tjitske

Siemke

6-7

Ellen

Ellen

Bert

Bert

Ellen

7-8

Rixt

Rixt

Ellen

Rixt

Rixt

Lieneke

Lieneke

Petra &
Lieneke

5

Wij wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie!

Met vriendelijke groet namens het team,
Petra de Leeuw & Lieneke Schuurs

