Nieuwsbrief 1 - 3 september 2021

Goed van start!
Inmiddels ligt de tweede lesweek van dit schooljaar alweer bijna achter ons. Vorige week hebben we met
alle klassen mooie introductiedagen beleefd waarin de leerlingen elkaar en hun coaches beter hebben leren
kennen. Tijdens de verschillende activiteiten die waren georganiseerd, zoals de samenwerkingsopdrachten op
het schoolplein, de outdoor activiteiten in Oosterzee of het bowlen voor de 4e klassers, zat de sfeer er goed in.
Voor de brugklassers was waarschijnlijk het brugklasfeest op de woensdagavond het hoogtepunt. Vanwege de
coronamaatregelen gingen de voetjes letterlijk van de vloer op het plein van Plein Joure.
Via deze korte nieuwsbrief informeren wij u graag over belangrijke zaken voor de komende lesweken.

Ouderavond op dinsdag 7 september (klas 1 + 2)

Maandag verkort lesrooster (ontwikkeltijd)

De ouders van leerjaar 1 en 2 hebben de uitnodiging voor

In de CAO voor het onderwijspersoneel is opgenomen

de informatieavond op dinsdag 7 september ontvangen. We

dat de docenten recht hebben op ontwikkeltijd. Deze

hopen dat alle leerlingen tijdens deze avond door één ouder

ontwikkeltijd is voor de docenten gecreëerd, zodat zij extra

vertegenwoordigd worden. De coaches delen de belangrijkste

tijd kunnen besteden aan de voorbereiding van hun lessen,

informatie met u en vertellen u ook meer over de start van de

de ontwikkeling van het vak samen met de vakcollega’s en

maatwerk- en keuzezone.

het verlagen van de werkdruk. De ontwikkeltijd hebben wij
verwerkt in ons jaarrooster en op verschillende middagen
ingepland. Op de dagen waarop de docenten ’s middags

Lesboeken

ontwikkeltijd hebben, hanteren we een verkort lesrooster.

Inmiddels hebben de meeste leerlingen nagenoeg alle
lesboeken in hun bezit. We hebben nog te maken met een

Op maandag 6 september is de eerste ontwikkelmiddag,

enkele nalevering die langer op zich laat wachten. Daar

de lessen duren deze dag 45 in plaats van 60 minuten. Het

wordt hard aan gewerkt, zodat we hopelijk ook de laatste

rooster ziet er dan als volgt uit:

ontbrekende lesboeken volgende week kunnen uitreiken.
Les 1 (maatwerkzone)

08.15 -

09.00 uur

Les 2						09.00 -

09.45 uur

Les 3						09.45 -

10.30 uur

Pauze						10.30 -

10.45 uur

Les 4						10.45 -

11.30 uur

Les 5						11.30

-

12.15 uur

Les 6						12.15

-

13.00 uur

Les 7						vervalt 				
De volgende ontwikkelmiddagen staan gepland op 1 oktober
en 3 november.

Pasteurweg 1 & 3
Joure
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Studiedag
Op dinsdag 23 september hebben we een studiedag met het
voltallige team van Plein Joure. Die dag vervallen de lessen
voor alle leerlingen.

Bereikbaarheid Plein Joure
Vanaf heden heeft Plein Joure een centraal mailadres waarop
u ons kunt bereiken. Dit mailadres is: info@pleinjoure.nl
Telefonisch zijn wij bereikbaar via: 0513 - 48 21 66 en uiteraard
vindt u ook heel veel informatie over de school op onze
website www.pleinjoure.nl

Mondkapjes
Het blijft wennen om op school een mondkapje te dragen
zodra je het gebouw binnen komt en je verplaatst door
de school. We constateren dat de leerlingen dit over het
algemeen heel goed doen, maar dat er af en toe nog wel eens
vergeten wordt het mondkapje mee te nemen. We willen u als
ouder/verzorger vragen uw zoon/dochter daaraan te helpen
herinneren. Zonder mondkapje kunnen we de leerlingen niet
toelaten tot de school.

Belangrijke data
6 september 		

Ontwikkelmiddag docenten,

		

leerlingen verkort lesrooster

7 september		

Ouderavond klas 1 van 19:00 – 19:45 uur

7 september		

Ouderavond klas 1 van 20:00 – 20:45 uur

23 september		

Studiedag, leerlingen lesvrij

1 oktober		

Ontwikkelmiddag docenten,

		

leerlingen verkort lesrooster

5 oktober		

Ouderavond klas 3 & 4, uitnodiging

		volgt
16 t/m 24 oktober		

Herfstvakantie

3 november		

Ontwikkelmiddag docenten,

		

leerlingen verkort lesrooster
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