Nieuwsbrief december 2021

Een nieuwe uitdaging
Met ingang van 1 januari 2022 heb ik een baan aanvaard als directeur van Dalton Dokkum.
Met het organisatorisch samengaan op Plein Joure voelt dit als een natuurlijk moment. Een nieuwe baan is
leuk, het genereert energie. Aan de andere kant betekent het wel dat ik afscheid ga nemen van Plein Joure.
Zelfs in mijn sollicitatiegesprek betrapte ik mezelf erop met hoeveel trots ik over Plein Joure sprak. Trots op
het pedagogische klimaat, de samenwerking, de onderwijskundige ontwikkelingen en de resultaten. Dit kun je
als school alleen maar bereiken met de expertise en de inzet van de collega’s die op hun beurt energie krijgen
van de leerlingen van Plein Joure. Kortom, ik kijk met plezier vooruit maar ook zeker achterom!
Antje de Boer
Opvolging Antje de Boer

In alle klassen worden één of twee lesuren besteed aan

Met ingang van 1 januari aanstaande nemen meneer Eric

opdrachten die te maken hebben met dit onderwerp.

Elsinga en mevrouw Sylvia Dortmundt de werkzaamheden

Daarnaast is er tijd om met elkaar in gesprek te gaan.

van Antje de Boer over tot het einde van dit schooljaar.

We zouden het ontzettend leuk vinden als iedereen zoveel

Meneer Elsinga en mevrouw Dortmundt zijn beide al jaren

mogelijk paars draagt: kleding, nagellak, sieraden…. bedenk

vanuit OSG Sevenwolden werkzaam in Joure en de afgelopen

het maar!

drie jaren ook actief betrokken geweest bij de totstandkoming
van Plein Joure. Zij blijven naast hun werkzaamheden als
afdelingsleider a.i. lessen scheikunde en Duits verzorgen en
blijven coach van hun huidige coachleerlingen. Om bij beide
docenten ruimte te creëren voor hun nieuwe werkzaamheden,
neemt met ingang van 1 januari aanstaande meneer Harm de
Jong het examensecretariaat over van Eric Elsinga. Daarnaast
neemt mevrouw Monique van Dijk de lessen Duits in klas P2he
en P2vf over van Sylvia Dortmundt.
Samen met Frank Roosenburg (afdelingsleider Plein Joure) en
Alinka Spijkers (directeur Plein Joure) vormen Eric Elsinga en
Sylvia Dortmundt de rest van dit schooljaar de schoolleiding

De Grote Plein Joure Kerstquiz

van Plein Joure.

Op woensdag 22 december organiseren wij de Grote Plein
Joure Kerstquiz. Deze avond strijden de leerlingen tegen

Paarse Vrijdag

elkaar voor mooie prijzen.

Op vrijdag 10 december is het weer zover: Paarse vrijdag!
Op deze dag besteden we op school aandacht aan diversiteit

Wie weet er het meest van kerst? Wie kan alle kerstliedjes

en LHBTQ+ rechten.

meezingen? En wie gaat er vandoor met mooie prijzen?
Tijdens de Kerstquiz strijden de leerlingen van Plein Joure,
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samen met hun gezin, tegen elkaar. Daarnaast krijgen de

Nieuwe lesrooster

leerlingen de kans om iemand in het zonnetje te zetten. Wie

Zoals gebruikelijk krijgen alle leerlingen halverwege het

wil jij dat er verrast wordt deze kerst? Geef iemand op die

schooljaar een nieuw lesrooster. Dit heeft te maken met het

het verdient om in het zonnetje gezet te worden en wie weet

aantal lesuren dat voor sommige vakken het eerste half jaar

komt onze reporter bij jouw langs. Meer informatie hierover

verschilt van het tweede half jaar.

volgt via de mail.

In verband met zwangerschapsverlof van twee docenten laten
we het nieuwe lesrooster op maandag 17 januari ingaan. In

De Grote Kerstquiz begint om 19.30 uur en duurt tot

Magister is tegen die tijd het nieuwe rooster te zien.

ongeveer 20.45 uur.

Instagram
Wist je dat Plein Joure een eigen account heeft op Instagram?
Via dit medium delen wij regelmatig leuke foto’s en nieuwtjes
die spelen op onze gezellige school. Wil je ook op de hoogte
blijven? We zijn te volgen op #pleinjoure.

Oproep van omwonenden
De dagen worden donkerder en het weer wordt slechter,
zoals passend is bij deze tijd van het jaar. Dit betekent
begrijpelijkerwijs dat er een toename is van het aantal
leerlingen dat met de auto naar school wordt gebracht.

Bedankt!

We hebben van omwonenden begrepen hun (privé) opritten

We starten deze nieuwsbrief met de aankondiging van

regelmatig gebruikt worden om de auto te keren nadat een

Antje de Boer over haar vertrek naar Dokkum. Ik wil deze

leerling is afgezet. De panden rondom Plein Joure hebben een

nieuwsbrief afsluiten met het uitspreken van mijn enorme

dubbele bestemming en zijn naast bedrijven ook woningen.

waardering en grote dank voor de geweldige samenwerking

Het verzoek van een aantal omwonenden is om niet gebruik te

die Antje en ik de afgelopen drie en een half jaar hebben

maken van hun oprit en de auto op een andere wijze te keren.

gehad. Mede dankzij de bevlogenheid en inzet van Antje en

Wij hopen op jullie begrip.

haar team zijn wij nu één school, Plein Joure. Een school
waar twee teams, twee identiteiten en culturen bij elkaar zijn

Contact met de vakdocent

gekomen en we met elkaar thuisnabij goed en mooi onderwijs

De coaches van Plein Joure begeleiden de leerlingen wekelijks

aanbieden voor leerlingen uit Joure en omstreken.

via een klassikaal coachmoment. Daarnaast voeren ze

Antje, TIGE TANK en het gaat je heel goed!

regelmatig individuele coachgesprekjes met de leerlingen.

Alinka Spijkers

Drie keer per jaar organiseren we de leerling-ouder-coachgesprekken (de LOC-gesprekken) waarin u samen met uw

Belangrijke data

kind en de coach de voortgang bespreekt.

7 december		

Verkort lesrooster

10 december

Paarse Vrijdag

Soms hebben ouders/verzorgers en leerling daarnaast de

22 december		

Online Kerst Quiz

behoefte aan een gesprek met een van de vakdocenten. Mocht

23 december		

Sporttoernooi – klas 1

dat voor u en uw kind het geval zijn, dan kunt u contact

24 december		

Kerstactiviteit met de coachklas

opnemen met de betreffende vakdocent. De mailadressen van

25 dec. – 9 jan.		

Kerstvakantie

onze docenten staan op de website van Plein Joure, zodat

10 januari		

Studiedag, leerlingen lesvrij

u via de mail een afspraak kunt maken. Heeft u een andere

11 januari		

Verkort lesrooster

vraag of wilt u in contact komen met een van de docenten

13 januari		

Voorlichtingsavond profielkeuze mavo-3

dan kunt u ook altijd een mail sturen naar ons algemene

17 januari		

Start nieuw lesrooster

mailadres: info@pleinjoure.nl.

The place to be!

