Nieuwsbrief februari 2022
We zijn inmiddels alweer zeven weken verder, maar wat hebben we vlak voor de kerstvakantie met elkaar
mogen genieten van de Grote Plein Joure Kerstquiz! Ondanks alle beperkingen, waarmee we ook in het
onderwijs helaas nog te maken hadden, proberen we er binnen Plein Joure het beste van te maken. In
december even geen kerstgala en kerstviering, maar hopelijk kunnen we dat volgend schooljaar dubbel en
dwars inhalen. Voor de rest van dit schooljaar liggen de plannen al klaar. Zodra het kan, gaan we met de
leerlingen op excursie naar onder andere Amsterdam, Westerbork en op kamp naar Texel, Appelscha of een
andere bestemming. We kunnen niet wachten om met elkaar naast het dagelijks onderwijs, ook weer die
activiteiten te ondernemen die het onderwijs net dat beetje extra geven.
LOC-voortgangsgesprekken

de mail contact opnemen met de betreffende vakdocent. De

Op dinsdag 1 maart vinden de LOC-voortgangsgesprekken

mailadressen van onze collega’s staan op onze website.

voor klas 1, 2 en 3 plaats. Ook deze keer zullen de gesprekken,
door alle perikelen rondom corona, digitaal plaatsvinden.

Brainfood Lifestyle

De uitnodiging voor het inschrijven op een voor u geschikt

Wij gaan samenwerken met Brainfood Lifestyle. Brainfood zal

tijdstip heeft u inmiddels ontvangen.

zo spoedig mogelijk na de voorjaarsvakantie op vier lesdagen
starten met catering tijdens de beide middagpauzes. Op

Tijdens het LOC-voortgangsgesprek wordt met de leerling,

dinsdag zal er geen catering zijn, omdat alle leerlingen dan

ouder/verzorger en coach teruggekeken op de afgelopen

na het 4e of 5e lesuur vrij zijn.

periode en gesproken over de eerder opgestelde doelen, hoe
het onderwijs verloopt en de resultaten. Ook wordt er vooruit

Brainfood Lifestyle wil jongeren stimuleren om gezonder te

gekeken naar de rest van het schooljaar. Waar wil de leerling

leven en ze bewust maken welke invloed dit op je lichaam

nog aan werken? Wat zijn mogelijke nieuwe doelen? Het is

een geest heeft. Ze hanteren de principes van de gezonde

voor de leerontwikkeling belangrijk dat uw kind het naar de

schoolkantine en hun dagelijks vers bereide menu bestaat uit

zin heeft op school en zich veilig voelt in de klas. Ook hierover

minimaal 60% betere keuzes. Hiermee voldoen ze aan de eisen

gaan we met elkaar in gesprek.

die het Voedingscentrum stelt aan de zogenaamde Zilveren
schaal voor schoolkantines.

Voor de leerlingen van klas 2 en 3 geldt dat het gesprek
optioneel is en dus alleen plaatsvindt wanneer hieraan

De producten die Brainfood dagelijks aanbiedt zijn:

behoefte bestaat vanuit de leerling, ouder/verzorger of coach.

•

Daarbij geldt voor de leerlingen die op dit moment niet aan

Vers afgebakken bollen met diverse belegsoorten, o.a.
gezond, carpaccio, filet americain, caprese & zalm;

de overgangsnormen voldoen (“op zittenblijven staan”) dat

•

Vijf verschillende soorten panini’s;

het gesprek wel verplicht is.

•

Wraps met kip of zalm;

•

Diverse fruitsmoothies;

Indien u, naast het LOC-gesprek met de coach, graag in

•

Bakjes met vers seizoensfruit;

gesprek wilt met een van de vakdocenten, dan kunt u via

•

Twee verschillende soorten salades.
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In het dagelijkse aanbod zijn ook altijd vegetarische keuzes

Leerlingen van It Swannestee in Langweer waren vorige week

beschikbaar. Er kan contant, met pin, contactloos en ook via

als eerste aan de beurt en zij reageerden erg enthousiast!

de telefoon (of horloge) betaald worden.

Voor sommige leerlingen was het de eerste kennismaking met
VR. Leerling Berend Jan vond, net als veel klasgenoten, de

Met de samenwerking met Brainfood Lifestyle gaat een wens

minigame basketbal het allerleukst. Daarbij moesten ze zoveel

,die leerlingen en het personeel al langere tijd hebben, in

mogelijk punten scoren. “Het was leuk dat je zelf wat kon

vervulling. We zijn dan ook erg blij met deze ontwikkeling.

doen en het was een leuke manier om even binnen te kijken.”

Mede doordat leerlingen helpen bij de uitvoer van de catering
kan Brainfood Lifestyle hun producten aanbieden met

Oproep schoonmaakpersoneel

aantrekkelijke prijzen voor de leerlingen.

De schoonmaak van Plein Joure hebben wij “in eigen beheer”.
Dat wil zeggen dat de medewerkers die schoonmaken in
dienst zijn van school en dus niet via een schoonmaakbedrijf
werken. Doordat een van de vier schoonmakers een opleiding
gaat volgen, zoeken wij op korte termijn een nieuwe
schoonmaker (m/v) die dagelijks van 15.00 tot 18.00 uur een
gedeelte van de school schoonmaakt.
Ouders of verzorgers die belangstelling hebben, kunnen
contact opnemen met Jeen Bruinsma, coördinator

Leerlingwerving

schoonmaak. Hij is bereikbaar via 06-51028819 of via

Hoe kunnen leerlingen uit groep 8 in deze coronatijd toch

j.bruinsma@sevenwolden.nl. Is het niets voor u, maar weet u

kennismaken met de middelbare school? Veel leerlingen én

iemand die wel interesse heeft, wilt u deze informatie dan

scholen worstelen met die vraag. Daarom brengt Plein Joure

doorgeven? Alvast hartelijk dank hiervoor.

deze weken de middelbare school naar de basisscholen toe.
ontwikkeld. De VR Xperience komt in de plaats van de

Vensteronderzoek – onderzoek naar uw
tevredenheid

Open Dag die vanwege corona niet door mocht gaan.

Net als andere jaren zetten we op Plein Joure in het voorjaar

Hoe? Met virtual reality (VR) hebben wij een VR Xperience

een tevredenheidsonderzoek uit onder de ouders, verzorgers
Via een VR-bril krijgen de leerlingen op hun eigen basisschool

en leerlingen van leerjaar 1 en 3. Dit onderzoek maakt deel uit

een tour door onze school. Ze worden virtueel welkom

van het project Vensters voor Verantwoording van de VO-raad

geheten door leerlingen en medewerkers en maken kennis

(de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs). Ook

met enkele vakken die op school worden gegeven. Ook de

de website www.scholenopdekaart.nl hoort bij dit project.

keuzemodules ‘CSI’, ‘balspelen’ en ‘bouw en ontwerp je eigen

Op die website publiceren vrijwel alle scholen hun gegevens

huis’ komen in de tour voorbij en daarbij mogen de leerlingen

wat betreft resultaten, kwaliteit, veiligheid en sfeer. Ook de

ook zelf aan de slag in de virtuele wereld.

resultaten van het tevredenheidsonderzoek zullen op deze
site worden gepubliceerd.
Belangrijker nog is dat de resultaten input zijn voor de
plannen die we maken om het onderwijs op school nog beter
te maken. Uw mening over onze school levert dus voor ons
waardevolle informatie op. Daarbij geldt dat hoe meer ouders,
verzorgers en leerlingen aan het onderzoek deelnemen, hoe
betrouwbaarder die informatie is.

The place to be!

Het afnemen van het onderzoek onder onze leerlingen

De eerste- en tweedeklassers van Plein Joure gaan op 3 juni

organiseren we op school. De ouders/verzorgers van leerlingen

een collegetour van Feringa bijwonen. Daarna is er tijd (voor

van leerjaar 1 en 3 nodigen we binnenkort via de mail uit om

klas 2) voor eigen onderzoekjes in de klas.

de anonieme, digitale vragenlijst in te vullen.
Meer informatie over Vensters voor Verantwoording vindt u

We kijken uit naar dit bijzondere bezoek!

op www.venstersvo.nl. Alvast heel hartelijk dan voor uw tijd
en medewerking!

LOB-Activiteiten
De leerlingen van het VMBO zijn volop bezig met het
ontdekken wat ze leuk vinden, wie ze zijn en wat ze misschien
na de middelbare school willen doen. Dit doen ze door het
doen van verschillende LOB- (loopbaanontwikkelingen en
-begeleiding) activiteiten, zoals:
•

Klas 1 B/K gaat de deze periode vier keer naar het Kei
College om zich daar te oriënteren;

•

Klas 1 kreeg onlangs voorlichting van 7 verschillende
beroepen uit het profiel techniek;

•

Klas 2 mavo bezoekt naar de Friese Poort en is bezig met
On Stage (beroepenfeest);

•
•

Klas 3 mavo is deze hele week op snuffelstage bij een
bedrijf in de omgeving;

Belangrijke data

Alle leerlingen zijn bezig met het stappenplan in de

21-27 februari		

Voorjaarsvakantie

LOB-methode Qompas. Kijk ook eens in deze online

1 maart		

LOC-voortgangsgesprekken (online)

methode mee wat ze daar hebben gedaan en ingevuld.

8 maart		

Sporttoernooi – klas 3

9 maart 		

Online informatieavond over leren

Kortom: de leerlingen zijn volop bezig te ontdekken wat ze

		

leren en huiswerk maken

(misschien) in de toekomst willen gaan.

10 maart		

Oriëntatie op Kei College - klas 1a

10 maart		

Presentatieavond PWS - klas 4

Bezoek Ben Feringa op 3 juni

14 maart		

Verkort lesrooster

Op vrijdag 3 juni komt Ben Feringa bij ons op school!

17 maart		

On Stage beroepenfeest – klas 2 mavo

Ben Feringa heeft de Nobelprijs voor de scheikunde

21 maart		

Gastlessen door bedrijfsleven – klas 1

gewonnen. Hij is de zoon van een boer uit BargerCompascuum (Drenthe). Ben was de eerste uit zijn familie die
ging studeren. En niet alleen dat: na zijn studie, promoveerde
hij, werd hij hoogleraar en won hij belangrijke prijzen zoals
de Spinozapremie en natuurlijk in 2016 de Nobelprijs voor
de Scheikunde. Via deze link vindt u een filmpje waarin zijn
prijswinnende onderzoek kort wordt uitgelegd.
Ben Feringa heeft aangegeven dat hij graag basis- en
middelbare scholen wil bezoeken. Deels omdat hij leerlingen
wil enthousiasmeren om te blijven leren en nieuwsgierig te
zijn (op welk niveau dan ook), maar ook omdat hij graag een
rolmodel wil zijn voor scholieren zoals hij zelf: de zogenaamde
eerste generatiestudent. Ook als je niemand in je omgeving
hebt die naar de universiteit is geweest, kun je de Nobelprijs
winnen.

The place to be!

