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Even normaal…..
Tja, zo kunnen we dat wel even noemen. Want de afgelopen tijd werd heel veel bepaald door
corona, lockdown, avondklok(of niet), vaccinaties, test, thuisonderwijs en nog veel meer.
Daarnaast hebben we 2 x te maken gehad met code rood, sneeuw, ijs, schaatsen, ijzel, dooi en
nu alweer (qua temperatuur) een naderend voorjaar, voorafgegaan door een week
voorjaarsvakantie. Al met al: “normaal” heeft een andere invulling gekregen.
In deze nieuwsbrief weer wat informatie die bij onze dagelijkse gang van zaken hoort.
Welkom
De afgelopen periode hebben we enkele nieuwe leerlingen mogen verwelkomen:
Tygo Karsten, Fedde Wenners, Jelle Bakker, Laurie Jong en Femke Bangert zijn allemaal 4 jaar
geworden en zijn gestart op de Werenfridus. We wensen jullie heel veel plezier en hopen dat het
een leerzame tijd wordt.
Na hun verhuizing zijn Meis en Noah de Groot ook bij ons op school gekomen. UIteraard ook van
harte welkom!
Rapport en Cito-toetsen
Het rapport voor de groepen 3 t/m 7 wordt vrijdag 19 maart meegegeven. Hierin zijn de Cito
gegevens nog niet opgenomen, omdat we dan nog aan het toetsen zijn. De Cito-toetsen
worden wel besproken tijdens de 10-minutengesprekken die plaatsvinden in de periode van 29
maart tot 9 april.
Talentenuur
De komende periode zullen we het talentenuur weer opstarten. Alle groepen zullen dit in de
eigen groep doen. Groep 1-2 gaat aan de slag met muziek, de groepen 3 en 4 met dans, de
groepen 5 en 6 met drame en de groepen 7 en 8 met tekenen.
We hebben er weer heel veel zin in!
Afscheid
Afgelopen week heeft stichting SKO West-Friesland een interne vacature geplaatst waarin men
op zoek gaat naar een nieuwe directeur voor de Werenfridus met ingang van het nieuwe
schooljaar. Mocht de interne procedure geen geschikte kandidaat opleveren dan wordt er een
externe procedure gestart.
En inderdaad, ik (meester Frans) ga afscheid nemen van de Werenfridus, én van het onderwijs.
Na 42 jaar onderwijs vind ik het een mooi moment om te stoppen en (vervroegd) met pensioen
te gaan. En terug te kijken op een omvangrijke en waardevolle carrière, waarvan ruim 18 jaar op
de Werenfridus.
Dit besluit heb ik al in een eerder stadium genomen, zodat het team en het bestuur voldoende
tijd hebben om een opvolger te zoeken. En dat zal zeker gaan lukken!
Wanneer hierover iets bekend is krijgt u dat uiteraard zo snel mogelijk te lezen/horen.
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Personele zaken
Sinds kort zijn er twee onderwijsassistenten verbonden aan de Werenfridus. Op dinsdagochtend
en donderdagochtend assisteert Hanneke Kaag in de groepen 1-2. Op maandagochtend,
woensdagochtend en vrijdagochtend assisteert Demi Nieuwpoort in de groepen 1-2.
Schoolplein
Ons nieuwe schoolplein is klaar! Het ziet er allemaal fantastisch uit en er wordt ook volop
gebruik gemaakt van de speeltoestellen. Op woensdag 3 maart zullen we in zeer bescheiden
vorm het schoolplein openen door de vogel schommel in gebruik te stellen. Op een later
moment zullen we nog een uitgebreidere opening houden.
Er zijn camera ‘s geinstalleerd om buiten schooltijd en in het weekend ook zicht te houden op
wat er gebeurt op het schoolplein. We hopen op een preventieve werking hiervan. De opnames
worden ook weer gewist binnen de wettelijke termijn, behalve als de beelden nodig zijn om een
incident te (laten) bekijken en als mogelijke bewijsvoering te laten dienen.
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