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Update Goed Onderwijs Bakkeveen
Beste ouders,
Op 10 maart 2020 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden op Betrouwen over Goed Onderwijs in Bakkeveen als
vervolg op eerdere informatiebijeenkomsten in 2019 over een samenwerkingsschool in Bakkeveen.
De opkomst was goed. Na opening door de voorzitter met een gedicht heeft bestuurslid Gosse Kooi een toelichting gegeven
op de verkenning bestuurlijke samenwerking van de VCSO. De VCSO is de Vereniging Christelijke Scholen Opsterland waar
Betrouwen lid van is alsmede KBS de Arke, PCBO Rehoboth, PCBS de Librije en CBS de Opdracht. Een nauwere bestuurlijke
samenwerking van deze scholen is de 1e stap in de verkenning naar een samenwerkingsschool in Bakkeveen.
Het doel was dat voor 1 september deze bestuurlijke samenwerking verder vorm zou krijgen, maar vanwege Corona is dit
proces vertraagd. De verwachting is dat 1 januari haalbaar is. In de komende maanden volgt een uitnodiging aan de leden
van de vereniging CBS Betrouwen om hun stem uit te brengen over het vervolg van de nauwere bestuurlijke samenwerking
in VCSO verband.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Antoinette Bos, voorzitter Bestuur Betrouwen

Contactgesprekken
De tien-minuten contactgesprekken die staan gepland op 22 juni, worden facultatieve telefonische gesprekken. Bij de
facultatieve contactgesprekken ligt het initiatief zowel bij de leerkracht als bij de ouders.
Wanneer u als ouder in gesprek wilt met de leerkracht, kunt u dit bij de leerkracht per mail aangeven voor woensdag 17 juni.
De leerkracht zal vervolgens een moment plannen. Deze planning krijgt u donderdag 18 juni. In groep 8 is normaal gesproken
geen contactmoment in juni. Wanneer u toch een gesprek wilt n.a.v. de afgelopen (thuiswerk)periode, kunt u dit aangeven
via de mail ook voor woensdag 17 juni.
NB De ouders van groep 6 krijgen allemaal een uitnodiging voor een contactgesprek over de plaatsingswijzer. (Dit is een
hulpmiddel welke wij gebruiken voor het schooladvies in groep 8. De cito leerlingvolgsysteem toetsen vanaf groep 6 worden
hier ingevuld.)

Activiteiten in de laatste schoolweek
Maandag 29 juni houden wij de zogenaamde wisseldag. De leerlingen maken dan kennis met hun nieuwe juf of meester.
Dinsdag 30 juni willen wij graag alle ‘vergeten’ verjaardagen op één dag vieren. Per groep zal worden gekeken naar de
invulling. U krijgt hierover informatie van de leerkrachten van de betreffende groepen.
Woensdag 1 juli is er vanaf 17.00 uur het afscheidsfeest voor groep 8. Het is dit jaar voor de kinderen uit groep 8 en hun
ouders. U krijgt hiervoor een uitnodiging.
Donderdag 2 juli starten wij om 9.00 uur en vieren de laatste schooldag met o.a. een vossenjacht (coronaproof), patat eten
en de groepen en meesters en juffen nemen afscheid van de leerlingen uit groep 8. Om 13.00 uur is iedereen vrij en begint
de zomervakantie.

Boekenuitleen
Graag zien wij voor vrijdag 19 juni alle boeken uit de biebkasten, die nog thuis zijn, ingeleverd op school. In de laatste
schoolweek mogen de kinderen twee boeken lenen voor in de zomervakantie.

Laptops
De door school uitgeleende laptops willen wij graag voor vrijdag 12 juni weer terug op school hebben. Ze worden dan op
school gereinigd.

Coronacrisis
U krijgt voor de zomervakantie een schoolkalender gids. In deze gids staan de activiteiten voor het volgende schooljaar. Wij
realiseren ons na de afgelopen maanden, dat veel afhangt van welke maatregelen, om het coronavirus in te dammen,
worden genomen. Worden deze versoepeld of krijgen wij een nieuwe piek?

Dank jullie wel
Nogmaals hartelijk dank voor jullie ondersteuning bij het thuiswerken van de leerlingen. En alle ouders die ons hebben
geholpen op en om school bij de vele activiteiten of als lid van de oudercommissie, de mr of het bestuur super bedankt voor
het afgelopen jaar!
Mei in freonlike groet, ook namens het team
Pieter Nauta

