
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gefeliciteerd! 
Janne (2 maart), Stan, Almar en Delmar (9 maart),  
Sven (20 maart), Julian (28 maart) en Wietske (30 maart)  

 
Website en ICT: 
Kent u: http://www.webkwestie.nl/ ? 
U kunt gelijk met uw zoon/dochter aan de slag!  

 

Nieuwsbrief 

De Fluessen 
Algemeen Bijzondere Basisschool 

 

Maart 2019 

Beste ouders, 
 
Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en wij zijn weer vol passie gestart.  
 
De open-ochtend op de Fluessen was geslaagd. We waren blij met het aantal tevreden ouders. Leerlingen namen de ouders  
mee door de school als echte gastheren/ gastvrouwen en konden ondertussen veel vragen beantwoorden. In alle klassen 
konden ouders zien en ervaren hoe de school vol dynamiek is. Ook stond onze OR-ouder, samen met 2 leerlingen, klaar met 
de koffie & thee en iets lekkers.  Wij bedanken de ouders van de ouderraad voor hun inzet en natuurlijk al onze gastheren/ 
dames voor hun voortreffelijke inzet.  
 
Belangrijke data: 
Woensdag 6 maart: workshop Happy Kids door juf Henriette en juf Teatske 
Vrijdag 15 maart: wij staken niet! 
Maandag 25 maart: Papiercontainers  
Maandag 25 t/m vrijdag 29 maart Week van het geld  
Dinsdag 26 maart gastles Eurowijs (groep 6/7/8) 
Donderdag 28 maart gastles Rabobank (groep 6/7/8) 
 
Alvast: 
Woensdag 3 april schoolvoetbal (meisjes) 
Donderdag 4 april: Pake en Beppe dei 
Donderdag 4 april schriftelijk verkeersexamen (groep 7/8) 
Woensdag 10 april lezing Bert Barend( gr. 5,6,7,8 en genodigden 
Woensdag 10 april schoolvoetbal (jongens) 
Woensdag 17 april schoolvoetbal (reserve) 
 
Ik ben aanwezig op school: 
Donderdag 7 en vrijdag 8 maart. 
Donderdag 14 en vrijdag 15 maart 
Maandag 18 en dinsdag 19 maart. 
Maandag 25 en dinsdag 26 maart. 
Donderdag 14 en vrijdag 15 februari 
Dinsdag 26 en woensdag 27 februari  
 
Met goede groet, 
Bas Pieterse 

http://www.webkwestie.nl/


Roosteraanpassing 
Wij werken met een speciaal rooster op school, waardoor leerlingen gedurende de dag les krijgen van 
meerdere leerkrachten (experts) en meer sociale contacten met andere leerlingen uit andere groepen 
kunnen aangaan. Geregeld wordt dit rooster bijgesteld. Dit hebben wij nu ook weer gedaan. 1 van de 
constateringen die we de afgelopen periode hebben gemaakt was dat leerlingen bij de rekenexpert de 
instructie kregen en daarna weer naar de eigen leerkracht teruggingen. Wij denken dat het goed is dat 
er een volledig uur rekenen bij 1 expert wordt gedaan, Hierdoor is het beter mogelijk om niet alleen te 
zorgen voor een goede instructie, maar geeft dit ook meer mogelijkheden om gedurende de gehele 
les leerlingen te ondersteunen/ helpen en goed te evalueren. Wij verwachten dat dit voor meer 
stabiliteit zorgt en voor betere resultaten. 
 

Formatie: 
Binnenkort gaan we met elkaar in gesprek over de formatie van het 
volgende schooljaar. Vooruitlopende op deze gesprekken hebben wij 
in het team al gesproken over het feit dat de extra formatie die de 
school jarenlang heeft gehad vanuit fusiegelden op zeker moment 
niet meer beschikbaar zullen zijn en er dus minder personeel ingezet 
kan worden op de school. (of we moeten groeien!) Mede aan de hand 
van dit gegeven lijkt het verstandig om nu al goed na te denken over 
het aantal groepen op school.  

 
Kiezen we voor drie groepen dan heeft dit ook zeker voordelen, de groepen worden wat groter waar-
door kinderen nog meer sociale contacten hebben en meer kennis kunnen delen. Ook een bijkomend 
effect kan zijn dat er voor kinderen meer uitdaging komt. Voor dit laatste gaan wij zo wie zo voorzor-
gen. Alle leerlingen moeten die uitdaging krijgen die nodig is. Daarnaast hebben we gedurende de tijd 
dat er nog wel extra formatie is de ruimte om op zekere momenten een leerkracht anders in te zetten, 
bijvoorbeeld voor specifieke ondersteuning.  
Wij wachten nu nog even af hoeveel formatie er voor komend jaar beschikbaar is en wat dit voor de 
individuele leerkrachten zal betekenen. Zodra we dit helder hebben zullen we voor de formatie voor 
volgend schooljaar een conceptueel model maken. Zodra dit rond is binnen het team en voorgelegd is 
aan onze MR verneemt u nader.  
 
Wat zeggen cijfers? 
Wellicht hebt u ook gelezen dat het Algemeen Dagblad alle eindscores van scholen heeft gepubli-
ceerd en dat onze school een 5.8 zou scoren. Ja, wat moeten we met dergelijke onderzoeken. 
Uitgaande dat er resultaten van drie jaar worden geanalyseerd zien wij dat het schooljaar 2017 van  
de Fluessen niet is meegenomen in de score en er dus maar over 2 jaren gerekend is. De reden 
hiervoor is dat er minder dan 5 leerlingen de eindtoets hadden gemaakt ( 3 leerlingen) en juist in dat 
jaar scoorde de school flink boven dat landelijk gemiddelde. In 2016 zat de school op het landelijk 
gemiddelde en in 2018, met ook een kleine groep, onder het gemiddelde. Een juiste vergelijking 
tussen scholen kan volgens ons alleen gemaakt worden over een periode van drie jaren en een 
groepsomvang die groter is.  
 
Schoolfotograaf 
Dit schooljaar komt de schoolfotograaf weer.  
Wij houden u op de hoogte.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis: 
Medio maart ontvangt u van ons de jaarlijkse factuur voor de vrij-
willige ouderbijdrage, schoolreis of schoolkamp. In samenspraak 
met Ouderraad en Medezeggenschapsraad hebben wij vastgesteld 
welke bijdrage wij dit jaar vragen.  
 

Bert Barend 
10 april komt Bert Barend naar school. Hij zal dan vertellen over zijn 
onderduiktijd in de buurt van Oudega De symbolische adoptie van het 
grafmonument van zijn onderduikouders is gefaciliteerd door de stichting 
4/5 mei. Wij willen, samen met de familie Barend daar op 10 april een 
officieel moment van maken. 



 
 
Week van het geld 2019! 
De Week van het geld 2019 vindt plaats van 25 t/m 29 maart 2019. Het doel van deze themaweek is 
om leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de 
basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.  
 
In deze week gaan we tijdens de rekenlessen volop aan de slag met lessen over geld; denk aan; 
wisselgeld, sparen, rente etc. Daarnaast komen er verspreid in de week 2 gastsprekers langs.  De 
heer Tjitze Bouma komt op dinsdagmiddag 26 maart, namens Eurowijs, langs voor groep 6,7, 8. Later 
in de week, op donderdagmiddag 28 maart, komt dhr. Wiepke Wierda voor groep 6, 7, 8 langs 
namens de Rabobank. 
 
Praat u thuis ook wel eens over geldzaken? Deze week leent zich ervoor om het hier eens (vaker) 
over te hebben. Op de website van www.weekvanhetgeld.nl staan allerlei leuke tips en activiteiten die 
u samen met uw kind kan doen. En de onderstaande prikkelende stellingen lenen zich ook goed voor 
een gesprek over geld! 
 
Stellingen: 
1. Als je spaart kun je meer leuke dingen doen 
2. Geld lenen van vrienden is makkelijker dan geld zelf verdienen 
3. Geld verdienen met klusjes is slim 
4. Ik geef meer geld uit door reclame 
5. Jong geleerd is oud gedaan 
6. Ik kan goed met geld omgaan 
7. Leren omgaan met geld leer je van je ouders 
8. Met geld omgaan is gemakkelijk 
 
 
IEP-toets (groep 8) 
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april vindt de jaarlijkse IEP eindtoets voor groep 8 plaats. De IEP 
Eindtoets is samengesteld door Bureau ICE en staat voor ICE Eindevaluatie Primair Onderwijs. De 
uitkomst is een richtlijn die het niveau bepaalt voor het Voortgezet Onderwijs. De IEP toets meet de 
verplichte vaardigheden lezen, taalvaardigheden en rekenen aan het einde van groep 8 en is bedoeld 
om te kijken waar een leerling staat.  

Vooraf aan de IEP gaan we natuurlijk samen kijken naar de manier waarop dit ‘getoetst’ wordt. Er zijn 
speciale IEP oefenboekjes besteld om alvast een beetje gewend te raken met het boekje en de 
vraagstelling. Dit oefenen gaan we doen in de week van 18 t/m 22 maart. Verdere informatie over de 
IEP volgt via de mail. 

 
  

http://www.weekvanhetgeld.nl/


 
Nieuwe vakleerkracht gym 
Vorige maand hebben we afscheid genomen van juf 
Annieck. Inmiddels is er een nieuwe gym leerkracht. Zijn 
naam is Tammo Kuijl. Hij heeft al een aantal jaren 
ervaring in het lesgeven en is bezig met het afronden van 
zijn ALO. Hij woont in Sloten en geeft daar bootcamp 
trainingen en is actief bij de turnvereniging. Daarnaast 
geeft hij ook loopscholing bij VV Balk.  
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

De 7 gewoonten van Covey 
 
Pijler 2 Covey 
 
Gewoonte 7: houd de zaag scherp, gaat over goed voor jezelf zorgen. Jouw lijf en geest zijn je 
gereedschap waarmee je alles doet. Eet goed, slaap voldoende, zorg voor voldoende beweging 
en neem voldoende rust én zorg voor inspiratie!  
In maart staat verder het volgende op het programma:   
Rots en water training groep 1,2 
Vervolg kanjertraining groep 3,4 en 5,6 en 7,8 
2e ronde Kind gesprekken, doelen zichtbaar in de klas 

Als er iets is kunt u altijd mailen naar Bas Pieterse: fluessen@nijegaast.nl 

 
 

De mail adressen van de leerkrachten: 
Juf Tineke: t.de.vries@nijegaast.nl 
Juf Greetje: g.wind@nijegaast.nl 

Juf Teatske: t.knobbe@nijegaast.nl 
Juf Henriëtte: h.de.witt@nijegaast.nl 

Juf Rienke: r.de.koe@nijegaast.nl 
Juf Annie: Ib.defluessen@nijegaast.nl 
Juf Lucia: l.groenendal@nijegaast.nl 

Juf Riekje: r.prins@nijegaast.nl 
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