E-mail: dir.spoarsiker@cbo-meilan.nl

DE PRINTER
24 maart 2016
GEACHTE OUDERS EN VERZORGERS,
Dit weekend begint de zomertijd. We gaan het licht tegemoet. De dagen lengen en ’s avonds blijft
het lang licht. Veel mensen krijgen er extra energie van. Zodra de zon schijnt gaan er in de pauzes
veel jassen uit. Kinderen die in beweging zijn hebben het niet koud. En…. het spelen geeft hen ook
weer energie om na de pauzes weer aan het werk te gaan.
TREFWOORD
Het Thema voor de volgende week is: Onbeperkt.
Een kind met een beperking heeft dezelfde dromen en verwachtingen van het leven als een kind
zonder beperking. Daarin zijn ze onbeperkt.
Deze week reflecteren de kinderen op hun eigen “onbeperkte” leven. Ze ervaren hoe ze kunnen
“kijken” met de oren van een blinde en kunnen “horen” met de handen van een dove. Bestaat een
onbeperkt leven of heeft ieder op zijn manier een grote of kleine beperking?
De Bijbelverhalen vertellen dat je horende doof kunt zijn en ziende blind.

Gebed.
God van alle mensen,
U gaf ons de aarde.
U maakte ons mens.
Een mens die opstaat,
De zon tegemoet.
Die geniet van de kleurige bloemen,
De geur van de bloesems,
De smaak van het fruit.
Die luistert naar het getsjilp van de vogels,
Het gemekker van de lammetjes,
Het suizen van de wind.
God, wat een cadeau.
Help ons om daarvan te genieten
Op een manier die ons
En anderen vrolijk maakt.
Laat ons niet voorbijlopen
Aan al dat moois.
Leer ons kijken met de ogen van een blinde
Die zijn oren op scherp heeft staan
Om de bloemen en de bomen te kunnen “zien”.
Leer ons luisteren met de oren van een dove
Die zijn ogen uit zijn hoofd kijkt
Om de vogels, lammetjes en wind toch te kunnen “horen”.
Goede God,
Dank u wel
Voor deze onbeperkte ontdekkingsreis
Wie we ook zijn, wat we ook kunnen.

AFSCHEID
Het geeft een bijzonder gevoel nu ik bezig ben met het schrijven van ‘mijn’ laatste Printer. Na bijna
41 jaar gewerkt te hebben in het onderwijs zet ik er een punt achter. Met pensioen! Twee woorden
die veel omvattend zijn. Er zal het één en ander veranderen in het ritme van mijn leven. Dat zal
wel even wennen zijn. Niet meer, op mijn werkdagen, de wekker die om kwart over zes afgaat.
Maar nog wel drie keer per week om half zeven. Eén dag omdat ús pake/beppe sizzer Jip komt en
mijn vrouw Imkje werkt twee dagen in groep 7 van de Wumkesskoalle in Joure. Mijn hele leven
ben ik al een ochtendmens dus laat opstaan komt er niet van.
Als het aan mijn opa en mijn vader had gelegen was ik nooit in het onderwijs terecht gekomen. Het
was de bedoeling dat ik, na een economische studie, in het familie bedrijf (AVEK matrassen en
ledikanten in Surhuisterveen) zou gaan werken Die studie werd, omdat ik niet in het bedrijf wilde,
geen succes en voor ik er mee stopte had ik me al ingeschreven voor de pedagogische academie.
Mijn vader was bijzonder teleurgesteld. Na drie jaar had ik mijn PA diploma en kon ik aan de slag
aan de Christelijke lagere school in Itens. Een tweemansschool. Ik werd master in klas 1, 2 en 3.
Het enige officiële document was het rooster dat zichtbaar in de klas moest hangen. En vergaderen
deden we in de pauze. Na de invoering van de basisschool in 1985 waren er te weinig uren en heb
ik ook nog twee dagen in de week in Winsum gewerkt. In 1988 ben ik directeur geworden van de
Kristlike basisskoalle in Terkaple. Een kleine school met 39 leerlingen. Dat ik vier kinderen meenam
was voor de school een boppeslach. Al snel na mijn benoeming in Terkaple ontstonden de ideeën
om binnen de gemeente Skarsterlân te komen tot één vereniging voor Christelijk onderwijs. Dat
werd PCO-Skarsterlân. In 1996 ben ik directeur geworden van De Paedwizer in Sint Nyk. Een
grotere school met ruim 150 leerlingen. En een veel groter team van leerkrachten dan dat ik ooit
had meegemaakt. Per 1 augustus 2008 ben ik begonnen op De Spoarsiker. De scholen van
Lemsterland en Skarsterlân zijn gefuseerd tot PCO Tsjûkemar en heet inmiddels, met de PCscholen van Heerenveen erbij, CBO-Meilân. De Spoarsiker is dus mijn laatste werkplek in mijn
onderwijsloopbaan.
In die 41 jaar is er veel veranderd. Het aantal documenten en protocollen is fors toegenomen.
Automatiseren en digitalisering hebben een grote vlucht genomen. Er wordt veel gevraagd van
leerkrachten. In hun groep en daar buiten. Ze moeten en dat is goed, zich blijven scholen. Officieel
moet dat binnen de achturige werkdag passen. De praktijk is vaak anders.
Waar het in het onderwijs echt om gaat zijn de kinderen. Zijn die ook veranderd? Ja natuurlijk is
het eerste wat je denkt. Ze mailen, appen en facebooken en zijn digitaal vaardig. (Ze zijn veel
sneller dan ik ben en ze helpen me als ik langzaam gedrag vertoon!) Ze weten veel van de wereld
omdat die via beelden via TV en internet veel dichterbij is dan vroeger. Hun hersenen krijgen veel
‘prikkels’ te verwerken. In de klas zijn ze mondiger. Dat is anders dan vroeger en dat is goed.
Maar niet alles is veranderd. Kinderen van vroeger en nu willen vaak veel leren, willen graag een
complimentje krijgen, willen er bij horen, maken ruzie en maken het weer goed, willen graag hulp
van de leerkracht of een klasgenoot als, mogen fouten maken want daar leer je van, willen graag
naar een vervolgschool die bij hen past, spelen in groep 1 en 2 onder een ‘rak’ met kleden er over
heen. Willen graag liefde ontvangen van hun ouders.
De Spoarsiker is een laagdrempelige school. Mijn ervaring is dat ouders gemakkelijk binnen lopen
voor een vraag of om te helpen. We maken dankbaar gebruik van die hulp. Dat geldt voor de
ouders in de MR, het ouderpanel, de ouderraad, de vrijwilligers die helpen bij het eten en spelen in
groep 1 en 2, ouders die helpen bij handvaardigheid, techniek, lezen, zwemmen, bibliotheek,
vervoer van kinderen, de musical in groep 8 en dan ben ik vast nog wel iets vergeten. Ouders zijn
ook de experts van hun kinderen. Zij kennen ze en kunnen ons vaak veel vertellen over hun kind.
We mogen immers leren van en met elkaar! Ook als er verschil van mening is tussen ouders en
school zijn we het er wel altijd over eens dat we samen het beste willen voor het kind. Ouders, ik
wil u graag bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking. En dat geldt natuurlijk ook voor
het team. Harde werkers met hart voor de school en voor de kinderen!!!
Vorige week waren er 10 nieuwe ouderparen die op zoek moeten naar een basisschool omdat hun
oudste, als die 4 jaar wordt, naar school moet. Dan vertel ik de ouders, aan de hand van ons
prachtige logo, over Christelijk geïnspireerd onderwijs. Dat we uit de Bijbel vertellen en via de
methode Trefwoord ook de verbinding zoeken met de betekenis van
die verhalen in onze tijd. Het thema is nu “zoeken en vinden”.
Afgelopen dinsdag verzorgde groep acht een viering over dit thema.
Dit zijn waardevolle momenten.
Nog maar één week werken op de Spoarsiker, dat voelt echt wel een
beetje raar. Dankbaar ben ik omdat ik hier met veel plezier heb
mogen werken en blij ben met de keuze voor Elisah als nieuwe
directeur. Nieuwe inspiratie voor onze prachtige school.
Kinderen, ouders en collega’s van De Spoarsiker, ik wens jullie allemaal een Goede en Gezegende
tijd toe.
Roel Kok

Uitnodiging ouderavond:
Dinsdag 4 april om 19.30 uur, op de Spoarsiker.
Geachte ouders,
Graag nodigen we u uit voor deze bijzondere ouderavond.
Onze nieuwe directeur Elisah van Zanden opent de avond en daarna krijgt
mediacoach Evelyn Verburgh het woord. Deze avond is leerzaam voor alle
ouders van de groepen 1 t/m 8!
Na deze boeiende presentatie kunt u, informeel, kennis maken met Elisah van
Zanden.
Het thema van deze avond is:

‘Opvoeden in de digitale wereld’

Ze lijken wel
verslaafd…

Mediacoach Evelyn Verburgh verzorgt deze een thema-avond over mediaopvoeding. Ze neemt ons
mee in de digitale belevingswereld van onze kinderen. Op welke plekken komen ze graag en waarom?
Wat zijn de kansen en valkuilen? Moet je je kind nu wel of juist niet controleren? Welke grenzen stel je?
En hoe ver ga je daarin? Hou houd je het gezellig met al die schermpjes? Een interactieve avond met
praktische tips voor thuis.

U bent van harte welkom!

GROEP 1 EN 2
Juf Betty zorgt nog steeds voor haar moeder. Het zorgverlof eindigt deze week. Ingaande
volgende week neemt juf Betty twee dagen onbetaald verlof op. Dat betekent dat ze op
maandag en dinsdag voor de groep staat. Op woensdag en donderdag is juf Joltsje er en
op vrijdag Juf Marga. Drie juffen is niet de meest ideale invulling maar gezien de
omstandigheden is dit de enige oplossing.
PAASFEEST
Op Witte Donderdag, 13 april, vieren we het Paasfeest. Deze dag komen de kinderen om
13.30 uur uit school!
SCHOOLREIS/KAMP
Van maandag 15 t/m woensdag 17 mei gaat groep 8 op Kamp naar Ameland. De
kinderen van de groepen 3 t/m 7 gaan op dinsdag 16 mei naar de nieuwe dierentuin in
Emmen. De datum van het reisje van groep 1 en 2 is nog niet bekend.
KALENDER
April:
Di 04
Di 12
Do 13
Vr 14
Ma17
18-20
Vr 21
Ma 24
Mei
Di 02

19.30 uur ouderavond.
van 8.30 uur tot 10.00 uur is Jikke de Jong van het wijkteam op school
aanwezig.
Paasviering. De kinderen zijn om 13.30 vrij.
Goede Vrijdag.
2e Paasdag.
Cito eindtoets groep 8.
Koningsspelen.
Start “mei” vakantie. De kinderen zijn de hele week vrii.
Luizencontrole

LANG ZULLEN ZE LEVEN IN DE GLORIA,
Meester Roel Kok
Olivia Bekema
groep 1
Cas van Eenige
groep 1
Keano ten Hage
groep 1
Simmer Bron
groep 2
Bram van Eenige
groep 3
Nynke Slump
groep 4
Jorn van Veen
groep 6
Tymen Slump
groep 8
Joost v.d. Meulen
groep 1
Liana de Jong
groep 2
Froukje Leffertstra
groep 3
Niels Koopman
groep 5
Famke Scheffer
groep 7
Iedereen van harte gefeliciteerd.

03-03
06-03
20-03
19-03
14-03
23-03
29-03
13-03
13-03
20-04
10-04
17-04
10-04
26-04

NIEUWE LEERLINGEN
In maart hebben we weer drie nieuwe leerlingen mogen begroeten op onze school. Het
zijn Roos Sipkema jarig op 10 maart, Fardau Molog jarig op 11 maart en Fleur Punter
jarig op 22 maart. Welkom en heel veel (leer)plezier op de Spoarsiker.
In april verwelkomen we Jelte Steenhuizen jarig 9 april en Marc Stoelwinder jarig 22
april. Ook jullie wensen we een fijne tijd toe op de Spoarsiker.

