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Oudergesprekken week 6
Margedag 12 februari 2021 gaat niet door.

Lief en leed
Vandaag kregen we het droevige bericht dat Janke, de vrouw van onze oud directeur Gerben
Postema gisteren is overleden. Ze speelde in 2017 mee in het 'Sybrand Roorda toneelstuk' als
bedelaar en ze was altijd nauw betrokken en belangstellend bij het wel en wee van Spannum. We
wensen Gerben en zijn (klein)kinderen heel veel sterkte toe.
Het adres is:
Tollewei 50
8621 CM Heeg

En hoe nu verder?
We hebben sinds de start van dit jaar al met 4 weken schoolsluiting te maken. Een situatie waar we
liever niet in zitten. Maar helaas is het voor nu niet anders en we hopen dat we snel weer open
mogen. Voor iedereen is dit aanpassen en een vreemde tijd. Leerkrachten moeten op afstand
lesgeven, filmpjes maken, met groepen afspreken in teams. Een dikke pluim voor hun inzet en werk.
We zijn de ouders dankbaar dat zij de kinderen thuis begeleiden bij het thuiswerken. Dit zal niet altijd
gemakkelijk zijn. Volgende week wordt er meer duidelijk over het vervolg.
Deze periode stonden de tevredenheidsonderzoeken gepland voor ouders, leerlingen en team. Dit is
uitgesteld en worden op een ander moment afgenomen. Hoe dat er gaat uitzien dat weten wij nog
niet, maar zodra er nieuws is hoort u van ons.

Ouderavond
We kunnen met z’n allen terugkijken op een geslaagde ouderavond. Er is met elkaar gesproken over
‘Het voortbestaan van de basisschool’. De harde cijfers laten zien dat we onder de grens van 23
leerlingen komen te zitten, tegelijkertijd horen we dat er sprake is van nieuwbouw in Spannum. Na
afloop van de ouderavond hebben wij een vraag ontvangen wat betrekking had tot het proces. Het
proces waarin wij zitten is niet zomaar uit de lucht komen vallen, het is een proces van jaren. Dit
willen we graag met u delen en dat wij samen met u de school zolang mogelijk willen openhouden is
een feit, waarbij kwalitatief onderwijs voorop staat:
Voor het begin van ons traject om onze dorpsschool open te houden moeten we een heel stuk terug in
de tijd. Eind jaren 80 was er al sprake van dat de school moest sluiten, omdat het leerlingenaantal te
weinig was naar de maatstaven van het kabinet. Massaal gingen de ouders, bestuurders en leraren
naar Den Haag om te demonstreren. Ook vanuit Spannum ging een buslading demonstranten op
weg. De kleine scholen kregen toen een uitzonderingspositie. Iedere keer was het weer spannend of
het leerlingenaantal voldoende zou zijn. We hadden op een gegeven ogenblik te weinig kinderen om
de school de hele week in drie groepen te laten draaien, daarom kwamen op vrijdagmiddag de
kinderen van groep 5 t/m 8 in één lokaal, met één leraar. Groep 1 t/m 4 was vrij. Met de huidige

maatstaven is dit niet meer mogelijk, er moeten twee leerkrachten aanwezig zijn volgens de
richtlijnen. Ook nu met de noodopvang is het zo, dat al is er maar één kind, er moeten twee
volwassenen op school zijn.
Al met Gerben Postema is er gekeken hoe we onze school konden profileren, zodat we meer kinderen
aan zouden trekken. Kubaard was een Christelijke school en die werd bijzonder neutraal, daardoor
hadden zij langer bestaansrecht, maar ook zij hebben door het krimpende aantal leerlingen de deuren
moeten sluiten. Wij hebben onderzocht of zoiets voor Spannum ook mogelijk was. Na allerlei
brainstormsessies en onderwijsvernieuwingen, waaronder Reggio Emilia, het Spannumer bos project/
natuurschool, meer cultuur in het onderwijs en uitstapjes maken, muzieklessen aanbieden zochten we
als team en MR naar openingen in mogelijkheden. En we haalden vaak de krant om op deze manier
onze school op de kaart te zetten. Maar dit leverde helaas geen extra leerlingen op.
We hebben de afgelopen jaren veel extra formatie van het bestuur (van andere scholen) gekregen om
met drie groepen te kunnen blijven draaien en daarnaast wisten wij dit jaar zelfs nog een potje aan te
boren voor extra ochtenden op maandag en dinsdag om zo de kinderen zo optimaal mogelijk te
bedienen in hun ontwikkeling. Maar de meeste scholen in ons verband worden kleiner en het
leerlingenaantal krimpt en dan zijn de middelen er ook niet meer om elkaar te helpen.
We hebben bekeken of we misschien een school voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften
konden worden. Voor kinderen met een lichamelijke beperking moet de school grondig verbouwd
worden en dat is te duur, bovendien deze kinderen hebben meestal al een school waar ze alle hulp
krijgen die ze nodig hebben. Wij hebben geen fysiotherapeut, logopedist in school, wat deze scholen
voor speciaal onderwijs wel inpandig hebben. Voor een klus- of plusklas tellen de kinderen niet mee
die daarvoor in Spannum zouden komen, want zij staan op de school ingeschreven waar ze de rest
van de week de lessen volgen. Voor een groep kinderen met gedragsproblemen of kinderen met
autisme bijvoorbeeld, heb je heel specifieke voorwaarden nodig en wat voor impact heeft dit op de
rest van de kinderen? We hebben nu al drie groepen in een lokaal, waaronder ook weer veel
verschillende niveaus. We houden de kinderen al zolang op school als verstandig is en goed is voor het
kind, zodat het dat onderwijs nog krijgt waar hij of zij behoefte aan heeft en recht op heeft. We
hebben eerder ook gekeken naar de andere scholen en gevraagd of zij kinderen bij ons kunnen
plaatsen, maar iedereen zit met hetzelfde probleem en wil zijn eigen school in het dorp houden en
dan moeten de ouders hier uiteraard ook achter staan. We hebben onzes inziens alle mogelijkheden
bekeken en besproken, het is een feit dat er zeer weinig aanwas is en dan houdt het op, hoe jammer
wij dit allemaal ook vinden. De kwaliteit van het onderwijs moet voorop staan en kinderen hebben
niet alleen cognitief onderwijs en uitdaging nodig, maar ook op sociaal en emotioneel vlak hebben ze
uitdaging en ervaring nodig.
Ook is Gerben er bij de gemeente en met het dorpsbelang achteraan geweest om eerder nieuwbouw
in Spannum te verwezenlijken, maar ze kregen nul op het rekest. En we zouden graag de geplande
nieuwbouw versnellen, maar dan is er nog de vraag, komen hier gezinnen met kinderen te wonen. Wij
hebben de ouders in de loop der jaren zoveel mogelijk proberen mee te nemen in dit proces van heel
wat jaren en meerdere directieleden hebben zich er over gebogen, samen met de MR, het team en
het bestuur. We zijn dankbaar dat het bestuur ons hierin altijd heeft gesteund en mede dankzij hen
zijn we nog zolang op een verantwoorde manier open gebleven. Op dit moment spreken de harde

cijfers voor zich en wij betreuren dit zeer. Misschien is de geplande nieuwbouw nog een lichtpuntje.
De MR volgt dit op de voet, maar de vraag blijft of deze op tijd komt en wat dat de school qua
leerlingenaantal gaat opleveren. We houden u op de hoogte. Woensdag 24 maart 2021 staat de
volgende bijeenkomst met ouders gepland en gaan wij verder in gesprek met elkaar.

Zwangerschapsverlof
Juf Johanna was deze week voor het laatst op school, want zij gaat met zwangerschapsverlof. Juf
Wieke neemt taak tijdelijk over, zij heeft zich in de vorige nieuwsbrief al voorgesteld. Juf Wieke is via
Parro beschikbaar en via de mail: ib.tarissing@degreiden.nl
Juf Johanna, geniet van je zwangerschapsverlof!

Thema onderzoek ‘Onderwijs op afstand’
Volgende week dinsdag kijkt de onderwijsinspectie met een aantal lessen op afstand mee. Onze
school is benaderd om mee te werken aan het thema onderzoek: ‘Onderwijs op afstand’. Het is geen
beoordeling. Alle informatie wordt gebundeld om te kijken hoe het met het onderwijs op afstand
gaat. ’s Middags hebben een aantal teamleden en directie nog een eindgesprek met de inspectie.

Schoolschaatsen
Deze week hebben wij een mail ontvangen dat het schoolschaatsen voor dit schooljaar wordt
geannuleerd en de ijsbaanmachines worden uitgezet en opgeborgen.

Oudergesprekken via Teams
In week 6 vinden facultatieve oudergesprekken plaats voor alle leerlingen van groep 1-7. Wekelijks is
er al contact met deze ouders, mocht u wel behoefte hebben aan een oudergesprek dan kunt u dat
aan de desbetreffende leerkracht doorgeven. Het kan ook zo zijn dat de leerkracht aangeeft graag
een gesprek te willen plannen. Voor de leerlingen van groep 8 zijn het wel verplichte
oudergesprekken. De leerkracht neemt volgende week met u contact op.

Luizencontrole
Wij vragen u, als ouder, om dit zelf in de gaten te houden.

Rapport
Wij hebben besloten om het rapport uit te stellen. Alle leerlingen ontvangen in maart een rapport.

Gezonde school

Nieuwsbrief
Volgende nieuwsbrief verschijnt op 18 februari 2021

Nieuws uit groep 1-2

Nieuws uit de middenbouw – januari 2021
En toen zaten we weer thuis! De kinderen bij hun ouders of oppas aan tafel met hun werk, de juffen
achter de laptop of op school bij de noodopvang. Niet ideaal, lang niet ideaal, alhoewel iedereen er
begrip voor heeft en zijn/haar uiterste best doet alles goed te laten verlopen. En dat is te merken.
Wát een inzet, van iedereen. De foto’s hieronder bewijzen hoe goed iedereen zijn best doet.

Tellen, tellen, tellen… en betalen!

En je zoekt natuurlijk een fijne plek, lekker onder een
dekentje…

Werken met broertjes en/of zusjes aan tafel, gezellig!

Of misschien toch liever alleen, kun je je lekker
concentreren.
Druk bezig met een leesopdracht: de leesbingo.
Wat vonden ze dát leuk! Hoe lees jij vandaag?
Incognito, met zonnebril, of onder de tafel?

En ook met de hele groep stillezen, in
een Teamsbijeenkomst werkt goed.

Van het gemaakte werk worden regelmatig foto’s
opgestuurd, de werklust (en toezicht en aanwijzingen
van ouders) spatten eraf.

En ook deze opdrachten vonden ze erg leuk..

We hopen dat u nog even door
zet, ondanks ‘ik wil niet meer’ buien,
‘dat hoeft nooit van juf’ slimmigheidjes
en ‘wij mogen altijd knutselen’ probeersels.
Nemen wij het, zodra het mag, weer
van u over.
Juf Anje en juf Joke

Nieuws uit de bovenbouw
Het is niet onbekend… We zijn aan het thuiswerken! Natuurlijk zitten we veel liever op school 😊.
MAAR we maken er iets leuks van.

Zo maken we de leukste creaties.

Zijn we bezig met het zonnestelsel.

En is iedereen super hard aan het werk.

We zijn ontzettend trots op iedereen. We hebben leuke gesprekken, lachen,
zien elkaar op teams, spelen en ontwikkelen. Ga zo door jongens en meiden!
En hopelijk tot snel ziens.

