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24 januari t/m 4 februari 2022

CITO-periode

7 februari 2022

Margedag

14 t/m 18 februari 2022

Adviesgesprekken groep 8

7 maart 2022

GGD-screening groep 7

Voorstellen nieuwe directeur Bert Boers.
Sinds de kerstvakantie ben ik de vervangend directeur
voor Hannah Blom. Tot de zomervakantie zal ik voor de
school de taken van Hannah overnemen.
Samen met mijn vrouw en twee kinderen, jongen van 18
jaar en meisje van 15 jaar, ben ik nu zo’n tien jaar
woonachtig in Haren. Ik ben 54 jaar gelden geboren en
opgegroeid in het Drentse Dwingeloo en als
negentienjarige naar de stad Groningen verhuisd om
daar te gaan studeren.
Uiteindelijk ben ik meester geworden en heb ik vijftien
jaar voor de klas gestaan als leerkarcht in de
bovenbouw (groepen 7 en 8). Hierna ben ik directeur
geworden binnen het openbaar onderwijs Haren en
Tynaarlo. Dit heb ik op diverse scholen twaalf jaar
gedaan en sinds februari 2021 ben ik interim-directeur.
Op dit momnet ben ik naast directeur van de WA
Scholtensschool ook directeur van it Foarhûs uin Drachten.
Om maandag start ik om de de beurt in Foxhol of in
Drachten en ik ben op woensdag en vrijdag werk ik in
Foxhol. De resterende dagen werk ik in Drachten.
Ik hoop dat het team en ik samen het onderwijs aan uw
kind (-eren) goed en op een prettige wijze vorm zullen
geven.
Ik ga het komende halfjaar de nieuwsbrief ook
uitbrengen en wil om de drie lesweken een nieuwsbrief
per mail naar u opsturen. Deze keer is de nieuwsbrief
per mail gestuurd en ook in papieren versie meegegven.
Ik wil u vragen de nieuwsbrief ook echt te lezen, want
hierin staan soms belangrijke meededelingen en
wetenswaardigheden die voor u van belang kunnen zijn.

Naast de nieuwsbrief zullen de leerkrachten ook zelf
met u communiceren als het de groepe waarin uw kind
zit betreft.
Mochten er vragen zijn aan mij persoonlijk dan ben ik
bereikbaar per mail Op bertboers@ultiemonderwijs.nl
Voor schoolvragen kunt u gerust naar het vertrouwde
schoolmailadres wascholtenschool@ultiemonderwijs.nl
blijven sturen.
Ik hoop op een goede samenwerking en dat we elkaar
de komende tijd in toenemende mate kunnen en mogen
ontmoeten.

Corona:
‘Nieuwe versoepelingen voorde komende
zes weken.’
Beste ouders, verzorgers,
Zoals gisteravond in de persconferentie ook te
beluisteren viel zijn er vanaf vandaag een aantal
belangrijke versoepelingen van kracht voor het
onderwijs.
Voor onze school betekent dat ook het een en ander en
de belangrijkste versoepelingen voor het basisonderwijs
zijn:
• Een groep hoeft niet meer thuis de blijven als er
sparke is van drie of meer leerlingen die positief
getest zijn op het coronavirus.
• Kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest
met iemand die corona heeft, hoeven niet meer
in quarantaine. Zij kunnen, als ze geen klachten
hebben, (weer) naar school.
Wij vragen wel dringend:

•
•

•

•
•

Aan ouders en verzorgers om goed op de
gezondheid van hun kinderen te blijven letten.
Kinderen in geval van klachten die bij Corona
passen een zelftest of laten doen of zich te laten
testen door de GGD.
Om bij een positieve (zelf)test kinderen thuis te
houden en de geldende quarantaineregels na
te leven
Ons op de hoogte te blijven brengen een
positieve (zelf) test heeft?
Om na toestemming van de ouder(s)/verzorgers
te mogen communiceren als er een leerling een
positief (zelf) testresultaat heeft. Zo blijft u als
ouders op de hoogte van het aantal
besmettingen in de groep.

Met de versoepelingen van de regels kunnen gelukkig
weer meer kinderen naar school.
Tegelijkertijd weten we ook dat de risico's op extra
besmettingen hierdoor toenemen. We vragen u daarom
toch in geval van een besmetting binnen het gezin
zorgvuldig af te wegen of het verantwoord is om uw
kind
naar
school
te
laten
gaan.
Let wel dat een besmette leerkracht in deze tijd bijna
gelijk staat aan een klas die thuis moet blijven. Er is
simpelweg bijna geen vervanging voor de leerkrachten
te vinden.

Peuteropvang “de Tovertuin” is op zoek
naar nieuwe peuters.

We hebben een prachtige speelzaal met mooi
speelgoed en zitten in de W.A. Scholtenschool.
We zingen, knutselen, lezen en maken veel plezier.
Spelenderwijs stimuleren we de ontwikkeling van uw
kind.
Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij
www.kinderopvangkaka.nl 0512-700240
U kunt natuurlijk ook eens langskomen om te kijken.
We zijn er op maandag t/m donderdagmorgen van
8.30 -11.15 telefoonnummer: 06 23729880

