NIEUWSBRIEF DECEMBER 2021
Balk, 8 december 2021

Beste ouders/verzorgers,
Na een gezellig Sinterklaasfeest gaan we over op Kerst! De ouders van de ouderraad hebben de school
weer mooi versierd, bedankt! In alle groepen staat de kerstboom en ’s ochtends branden de haardjes op
de digiborden. Na de drukte van Sinterklaas hangt er nu een rustige, gezellige kerstsfeer in school!

Kerstviering
Op vrijdag 24 december (of vrijdag 17 december als we een week eerder
moeten sluiten) vieren we kerst op school. Om 8:15 uur gaan de deuren van
school open kunnen de kinderen in hun warme kersttrui of hun mooie
kerstkleding naar hun eigen lokaal. Daar vieren ze een gezellige kerstochtend
met hun eigen groep. In ieder geval wordt in elke groep een kerstfilm
bekeken. De ouderraad verzorgt de popcorn en wat drinken. De kinderen
mogen deze ochtend gewoon hun fruit en drinken meenemen. We maken er
een gezellige ochtend van! Op vrijdag 24 december zijn alle kinderen om 12:00 uur VRIJ. (Mochten we kerst
vieren op vrijdag 17 december zijn de kinderen van groep 5 t/m 8 om 14:00 uur vrij.)

Afwezigheid melden met Parro
Steeds meer ouders gebruiken Parro om hun kind af te melden, dat is fijn. Soms lukt het echter niet of
wordt een kind niet voor 1 dag afgemeld maar per ongeluk tot de zomervakantie. Door de app een
update te geven, is dat probleem opgelost. Daarom willen we iedereen vragen de app van een update te
voorzien, alvast bedankt!

Speelverdieping in groep 1-2
Nog meer speel- en werkruimte in het lokaal van groep 1-2! De kinderen
kunnen nu in een echt huisje spelen en ook op de verdieping. Het huisje zal
steeds ingericht worden passend bij het thema. Nu hangen er gezellige
kerstlampjes in. Er wordt al volop in gespeeld door de kinderen. Een mooie
toevoeging op ons kleuterlokaal.

Afscheidscadeau van Greetje
Bij haar afscheid heeft onderwijsteamdirecteur Greetje Veenstra al haar drie scholen ‘in the
picture’ gezet. Zowel de Kogge in IJlst, de Blinker in Bolsward als onze school hebben hun
logo op een mooie plek op het raam gekregen. Bij ’t Hazzeleger is ervoor gekozen om de
welbekende ‘haskes’ boven de hoofdingang te plaatsen. We zijn blij met het mooie
resultaat!
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Vervanging voor Lisanne ingevuld
Wanneer Lisanne, onze leerkracht groep 1-2, met verlof gaat, komt Kaki Bik haar
vervangen. Kaki Bik is voor ons een bekende, ze heeft vaker bij ons ingevallen. Kaki is
een ervaren enthousiaste leerkracht met veel ervaring in groep 1-2. Ze heeft lang op
een school gewerkt waar ze uitgingen van ontwikkelingsgericht onderwijs. Deze
aanpak past heel mooi bij ons Daltononderwijs waarbij we oog hebben voor ieder
kind. Sytske en Kaki hebben zin om de samenwerking aan te gaan!

Vacature groep 6/7 ingevuld
We zijn heel blij te kunnen mededelen dat we een nieuwe collega hebben gevonden! Meester
Bert Marinus komt ons team versterken. Hij is nu werkzaam op een basisschool in Groningen.
Bert is enthousiast, muzikaal en wil kinderen graag iets leren. Ellen zal Geiske enorm missen
maar heeft er ook vertrouwen in dat ze samen met Bert en de kinderen een goede tweede helft
van dit schooljaar zal hebben. De kinderen en ouders van groep 6/7 krijgen nog bericht over de
verdeling van werkdagen van Ellen en Bert na de kerstvakantie.

Wij wensen iedereen een fijn weekend!
Met vriendelijke groet
Team ‘t Hazzeleger

Nieuws van Gearhing
Fusienieuws
Besturenfusie Gearhing en Odyssee
Gearhing en Odyssee willen per 1 januari hun bestuurlijke krachten bundelen in een nieuw
samenwerkingsbestuur: KyK. Krêft yn Kollektyf! Daar staat KyK voor. Een passende naam voor deze
fusieorganisatie, waarin we onze krachten, kennis en expertise bundelen. Hiermee kunnen we de
onderwijskwaliteit verstevigen, efficiënter inkopen en zo uiteindelijk meer middelen vrijmaken voor het
onderwijs in de school.
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College van Bestuur
Per 1 januari treedt voor de fusieorganisatie een nieuwe bestuurder aan, Bram ten Kate. Bram is een
ervaren bestuurder, woonachtig in het noorden. Hij maakt de overstap van directeur Fontys International
Business School, naar bestuurder in het primair onderwijs. Bram wordt bestuurder van KyK met ruim 500
medewerkers, 37 scholen voor ruim 3700 leerlingen, verdeeld over vijf gemeenten: Súdwest Fryslân, Fryske
Marren, Leeuwarden, Waadhoeke en Harlingen.

Stad en platteland
Zowel Gearhing als Odyssee werken vanuit dezelfde passie: passend onderwijs voor alle leerlingen.
Gearhing heeft haar scholen vooral op het platteland, Odyssee vooral in de stad. De regio Zuidwest en
Noordwest Friesland is een geheel van stad en platteland. Een economisch florerend en leefbaar platteland
is van levensbelang voor economisch en florerende steden. En andersom. Onderwijs is hierbij een
belangrijke factor.

Onderwijs
De bestuurlijke fusie tussen Gearhing en Odyssee zal voor het onderwijs niet direct zichtbaar zijn. De
scholen behouden hun eigen identiteit. Leerlingen en ouders merken vrijwel geen verschil met de huidige
situatie. Leerkrachten behouden hun eigen school en groep, maar kunnen straks beter worden
ondersteund en hebben meer kansen voor ontwikkeling en mobiliteit.

Met vriendelijke groet,
Namens het fusie coördinatieteam
Marjolein van den Berg en Dineke Nieuwland

Bericht vanuit het Servicebureau: Klachten of suggesties.
Gearhing is gebouwd op transparantie en vertrouwen. We hebben een open cultuur waarin 'met elkaar in
gesprek gaan' bijdraagt aan het oplossen van allerlei problemen en conflicten. Mocht dit niet goed slagen,
dan is een collega, een medewerker van Gearhing of een directeur altijd beschikbaar om te luisteren en te
helpen.
Toch ontvang ik als bestuurder heel af en toe toch ook een anonieme brief. Helaas mogen wij als
organisatie wettelijk niets doen met anonieme brieven. Dit geldt ook voor een Raad van Toezicht, maar ook
voor individuele scholen en mensen die werken voor Gearhing. Juridisch is er namelijk geen hoor en
wederhoor mogelijk met anonieme afzenders. In deze situaties laten we ons altijd juridisch bijstaan, zodat
we meteen de juiste stappen nemen.
De afzender van een anonieme brief schrijft niet zomaar een brief, hij of zij 'kruipt in de pen'. Daar moet je
moeite voor doen en je hoopt dat er met de boodschap iets gedaan wordt. Hiervoor is de route via de
vertrouwenspersoon dan ook in het leven geroepen. De gegevens staan voor eenieder toegankelijk op de
website. Ook is er voor onze organisatie de klokkenluidersregeling, die ook via de vertrouwenspersoon
loopt.
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Een brief schrijven aan de onafhankelijke vertrouwenspersoon garandeert dat de boodschap serieus
genomen kan worden. Waarbij desgewenst aangegeven kan worden dat haar of zijn identiteit slechts bij de
vertrouwenspersoon bekend is. Op deze manier kan er samen gekeken worden naar gewenste hulp en
oplossingen.
Vertrouwenspersoon voor ouders:
J.devries@cedin.nl
06-12539907
Vertrouwenspersonen voor personeel:
Jeanette Jager
Jager@devertrouwenspersoon.nl
088-1119903
Of
Julia Jongert
Jongert@devertrouwenspersoon.nl
088-1119910
Met vriendelijke groet,
Alex Peltekian
Voorzitter CvB Gearhing

