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Beste ouders/verzorgers van
onze 3478 leerlingen

Tweede lockdown

We sluiten een heel bijzonder schooljaar af.
Bijzonder voor de kinderen, voor u en voor het
personeel op de scholen. Er kon veel niet, maar
er is wel veel gebeurd. Zo goed als mogelijk
zijn de lessen doorgegaan, op afstand, thuis
dus, of fysiek op school. Ook op andere punten
stonden we niet stil. Op het gebied van scholing
en dat van de IKC-ontwikkeling met verbouwen nieuwbouwprojecten. U leest er in deze
nieuwsbrief meer over. We gaan een zomerperiode
in met meer mogelijkheden. We hopen erop dat
dit na de zomervakantie verder doorgezet kan
worden. De afsluiting van het schooljaar zal
misschien anders zijn dan gehoopt of verwacht,
maar de scholen zullen ervoor zorgen dat het
goed is!

onze scholen door de lockdown een aantal weken

Opnieuw hebben we een halfjaar achter de rug waarin
gesloten moesten blijven. Hoe zijn de scholen, de
leerlingen en de leerkrachten daar deze keer doorheen
gekomen? We hebben hoge verwachtingen van onze
leerlingen en medewerkers, maar het was ook een
spannende tijd.
Tijdens de eerste lockdown hebben we ervaring
opgedaan in het lesgeven op afstand. Daardoor waren
leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten in de
tweede periode veel beter ingeschoten op deze manier
van werken.
Dat heeft effect gehad. Leerkrachten hebben zich in de
tweede lockdown extra ingespannen om al hun leerlingen
te zien, betrokken te houden en te blijven steunen, zowel
in hun leren als in hun persoonlijke ontwikkeling.
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Extra aandacht groepen 3 en 4
Met het kennen van de leerlingen en met gedegen
instructie en didactiek (het goed aanbieden van
onderwijs) hebben we in de meeste groepen vorderingen
gemaakt. De vooruitgang is zodanig, dat we er op
vertrouwen dat eventuele leerachterstand of -vertraging
het komende schooljaar kan worden ingelopen.
Daarbij zien we een extra aandachtspunt in de groepen 3
en 4, waar directe instructie bij het leren lezen, schrijven
en rekenen erg belangrijk is. Die instructie is voor
kinderen in deze leeftijd bij lessen op afstand moeilijker
te geven. We bereiden voor deze en andere gesignaleerde
leerlingen op al onze scholen een aanvullend (inhaal)
programma voor. In het komende schooljaar zal er

Ondanks het lerarentekort lukt het om extra personeel

met extra inzet van leerkrachten, ondersteuners en

in te zetten (leerkrachten, onderwijsassistenten,

onderwijsassistenten in soms kleinere groepen veel

vakdocenten voor beweging, muziek, cultuur). Het

aandacht aan de instructie van deze leerlingen worden

aantrekken van vervangers blijft zorgelijk. Zeker nu er

besteed. Daarvoor is extra geld beschikbaar.

door het extra geld meer aanbod is van aantrekkelijke

schrijven
Kwetsbare kinderen
Tijdens de eerste lockdown ontdekten we al dat sommige
leerlingen het emotioneel moeilijk hadden met het
alleen zijn en het solo thuis werken. Tijdens de tweede
lockdown zijn we daarop extra alert geweest en hebben

banen in het onderwijs….

1

jaar

Doarpsskoalle Wurdum

deze leerlingen gericht meer aandacht gekregen van onze

In het begin van dit bijna afgelopen schooljaar ging de

leerkrachten. Ook daar gaan we na de zomervakantie mee

Doarpsskoalle Wurdum van start: de combinatie van

door.

CBS De Arke en OBS Uniaskoalle. Kinderen, ouders en
team maakten kennis met een nieuwe organisatie in het
schoolgebouw van de voormalige Uniaskoalle. Maar er
wordt ook nog gebruik gemaakt van de voormalige Arke.

Sociaal, creatief, sportief

Door een extra onderbouwgroep en de kinderopvang

School is niet alleen een kennisinstituut: het is ook de plek

(SKF). Daarmee is een goede stap gezet op de weg naar

waar je je sociaal, creatief en sportief ontwikkelt. Juist die

een gezonde toekomst van zowel de kinderopvang als

facetten zijn tijdens de lockdowns wat achtergebleven.

het basisonderwijs in het dorp. Hoewel de start mede als

In de laatste periode voor de grote vakantie, toen

gevolg van de coronatijd niet altijd eenvoudig was,

iedereen weer op school was, is met extra PCBO-budget

kijkt de Doarpsskoalle terug op een goed eerste jaar.

en -inspanning veel aandacht besteed aan dingen met

In dat jaar zijn ook de eerste lijnen uitgezet om samen

elkaar doen, samen sport en cultuur beleven, persoonlijke

met Doarpsbelang en het Doarpshûs De Golle in gesprek

groei en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook na de

te gaan over nieuwbouw in de toekomst.

grote vakantie zetten we dit door. Zowel vanuit het PCBO
als vanuit de overheid is hiervoor in de komende twee
schooljaren extra budget beschikbaar.
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Als het nodig of nuttig is:
de vakantieschool

In de laatste weken van de zomervakantie werken

Net als vorige jaren vindt ook deze zomerperiode weer

voor rekenen en taal. Er zijn twee edities van twee weken.

deelnemende leerlingen aan een speciaal programma

onderwijs plaats voor leerlingen voor wie een extra
vakantieprogramma zinvol is. Er wordt in kleine groepen
van maximaal 16 leerlingen gewerkt aan het versterken
van taal- en rekenvaardigheden en er is veel aandacht
voor sport, spel, creatief bezig zijn en cultuur. Leren door
te doen en met elkaar beleven.
Aanmelden vindt altijd plaats in overleg met de
leerkracht. Meedoen is niet verplicht, ouders en kinderen
moeten het zelf ook willen. Meedoen is echter ook niet
vrijblijvend: aanmelden betekent komen en het hele
programma volgen.

Nieuwbouw
Albertine Agnes vordert
Feestelijk moment op 31 mei: alle palen voor de
fundering van het nieuwe gebouw van IKC Albertine
Agnes zaten in de grond en wethouder Hilde Tjeerdema

•

Vakantie
school
Wij gaan
op reis!
E n ik
ga mee!
groep 3 en 4

onthulde, samen met leerlingen, een aantal prachtige
artist impressions van het toekomstige gebouw. Het IKC

PCBO Leeuwarden organiseert voor 64 leerlingen uit

hoopt dat de nieuwbouw voor de start van schooljaar

de huidige groepen 3 en 4 in de laatste vakantieweken

2022/2023 kan worden betrokken.

programma’s van twee keer vier dagen met als thema
‘We gaan op reis’. Elkaar ontmoeten, met taal bezig
zijn, lezen, sporten, wat bijleren… het gebeurt er
allemaal. PCBO-scholen werken hierbij samen met
dBieb, Kunstkade, de BV Sport en Sinne Kinderopvang.
Voor de jongere leerlingen is de vraag naar een
ondersteunend aanbod vanuit onze scholen toegenomen na de lockdowns. We zien leerlingen die meer en
intensievere ondersteuning nodig hebben dan we in
het reguliere programma konden bieden. De kleine
groepen krijgen intensief onderwijs van een ervaren

m leerling: leerkracht en een enthousiaste ondersteuner.

Sinterklaas en Sint Piter

Nabijheid en vertrouwdheid zijn van belang, daarom

Op 15 basisscholen van het PCBO is in december een

is er op drie locaties een Vakantieschool: IKC Maurits,

fantastisch Sinterklaasfeest ‘nieuwe stijl’ gevierd, met

IKC Johan Willem Friso, IKC Kinderkoepel. Deze

veelal roetveegpieten of pieten in diverse kleuren in het

vakantieschool loopt voor alle leerlingen twee weken:

gevolg van de Sint. Aansluitend vierde Grou in februari

van 9 tot en met 19 augustus (maandag tot en met

2021 het traditionele Sint Piter ook op een andere manier,

donderdag).

met Aldemar als Sint Piter’s nieuwe trouwe helper. Ook

•

groep 5 t/m 8

op de 16de PCBO school, CBS Nijdjip, werd het een
vrolijk en eigentijds topfeest. PCBO kijkt met een goed

Voor 67 leerlingen van de huidige groepen 5 tot en

gevoel terug op de inzet op alle scholen om tot een fijn

met 8 is de Vakantieschool opgezet. Dit gebeurt in

kinderfeest te komen, kijkend door een nieuwe bril en

samenwerking met Kunstkade, de gemeente en alle

ondanks de beperkingen van corona.

schoolbesturen in Leeuwarden (BMS, Proloog en PCBO).
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Aantal leerlingen stabiel
Per 1 juni 2021 telden de PCBO-scholen samen 3.478
leerlingen. Een jaar geleden waren dat er in juni 3.435.
Na de grote vakantie in 2020 vertrokken 406 leerlingen
naar het vervolgonderwijs, in september 2020 startten
er 3.157 leerlingen aan het schooljaar 2020/2021. Het
aantal leerlingen vertoont
daarmee
een stabiel beeld.
Ieder kind
centraal.
3.000

IKC Alexia
Idzerdastins 61
8925 AG Leeuwarden
058 - 266 15 21
ikc-alexia@pcboleeuwarden.nl

www.ikc-alexia.nl

Beste ouders,
Wat hebben we te vieren?
Met elkaar van
naar...
We onthullen ons nieuwe
logo. Ons gebouw is helemaal vernieuwd, het is een vrolijk en
Op 30 april gaan onze school,gezellig
onze buitenschoolse
opvang
entwee
onze pleinen
speelleergroepen
geheel geworden.
Onze
zijn (bijna) opnieuw ingericht.
met elkaar verder onder één nieuwe
naam:
Omdat
we nog veel
vieren
We hebben
nuIKC
eenAlexia.
prachtige
bibliotheek,
metmeer
meertejeugdboeken
dan ooit voor alle
hebben, maken we er een hele
feestelijkeOns
dagmuzieklokaal
van.
leeftijden.
(hadden we al langer) en onze kookstudio (nieuw) verrijken
het aanbod. En we blijven heel goed lesgeven in rekenen, taal, schrijven,
wereld-verkenning en creatieve vakken. Met eigentijdse methoden en aandacht voor
de talenten van ieder kind.

2020/2021

ZOMER 2020

2019/2020

ZOMER 2020

einde schooljaar: 3.435
begin schooljaar: 3.000+

IKC Alexia feestelijk van start
Een complete metamorfose in Camminghaburen: daar
onthulde wethouder Hilde Tjeerdema op 30 april een
nieuwe naam en in combinatie daarmee een nieuw logo
voor IKC Alexia. Dat moment markeerde de officiële
ingebruikneming van veel verbeteringen in en rond het
gebouw en de start van de IKC-organisatie als vervolg op

Een nieuwe
Bestuurssamenstelling
Na 8 jaar heeft Jan-Daem de Langen afscheid genomen

Op vrijda
onderwijs
z’n eigen

Norm

Helaas, da
Want een
Dat kunt u
op onze w

Bent u e

einde schooljaar: 3.478
begin schooljaar: 3.157

Hoe g

de oude situatie met twee verschillende organisaties voor
kinderopvang en basisonderwijs.

van het bestuur van PCBO Leeuwarden e.o. Hij was de

Leesimpuls

laatste jaren ook voorzitter. Op 28 juni jl. is Jan-Daem

De ‘ontlezing’ van Nederland is helaas een nog steeds

binnen het bestuur bedankt voor deze jarenlange inzet

groeiend probleem. Als basisscholen hebben we een

en betrokkenheid tijdens twee volle termijnen als

belangrijke rol in het bevorderen van het lezen. We

toezichthouder.

zetten daar sinds het schooljaar 2020/2021 met nog meer

Gelukkig heeft de oproep aan u in het voorjaar

aandacht op in via de actie ‘Leesimpuls’. Concreet: op alle

kandidaten opgeleverd voor een functie als toezicht-

16 scholen hebben we, vaak samen met de bibliotheek,

houder. Twee nieuwe leden zullen na de zomer

extra geïnvesteerd in het beschikbaar hebben van

toetreden. Het zijn Siebren van der Berg en Wilke

boekencollecties, een leesconsulent en/of uitbreiding van

van der Molen.

de schoolbibliotheek.

Goede vakantie gewenst!
Leerlingen, ouders, leerkrachten en alle andere medewerkers van PCBO Leeuwarden,
het is voor jullie allemaal opnieuw een heel bijzonder schooljaar geweest.
Bedankt voor jullie inzet en inbreng. Geniet van jullie zomervakantie,
we zien jullie (met uitzondering van onze schoolverlaters uit groep 8)
graag allemaal weer terug op 23 augustus.
Met vriendelijke groet,
Hans Greidanus,
directeur-bestuurder

