Nieuwsbrief mei 2022
We hebben met elkaar een mooie Paasviering gehad, een viering waarin we aandacht hadden voor elkaar
en een nieuw begin. Ook binnen de school is die aandacht voor elkaar van belang en voelt het na alle corona
perikelen van de afgelopen twee jaren af en toe ook als een nieuw begin. We mogen elkaar weer écht
ontmoeten en kunnen die dingen doen die lange tijd niet mochten. Hoe fijn is dat!
De komende tijd staan er veel activiteiten op de planning en daar kijken we ontzettend naar uit. Vanavond
eerst met z’n allen met de voetjes van de vloer tijdens het schoolfeest en dan werken we na de welverdiende
meivakantie toe naar het brugklaskamp voor leerjaar 1, de uitjes naar Walibi voor klas 2 en 3, werkweken
naar Texel, Appelscha en Parijs en in juli een diploma-uitreiking waarbij we hopelijk alle mavo-4-leerlingen
mogen feliciteren met het behalen van hun diploma. Voor de mavo-4-leerlingen sluiten we morgen de laatste
schooldag met elkaar af in het Movie Park in Bottrop en daarna begint er voor hen een spannende periode
met daarin de eindexamens. We wensen alle mavo-4-leerlingen daarbij alvast heel veel succes en wensen in de
tussentijd iedereen een mooie, en hopelijk zonnige, meivakantie toe!

Leerlingwerving

Tuinieren in de keuzezone

Afgelopen maand moesten leerlingen uit groep 8 hun

We hebben een nieuwe keuzezone: de moestuin. Sinds kort

schoolkeuze maken. Wat zijn we blij (én trots) dat we

heeft Plein Joure een eigen stukje grond van ongeveer

volgend schooljaar maar liefst 160 nieuwe leerlingen mogen

50m2 op het volkstuinencomplex vlakbij school. Tijdens deze

verwelkomen!

keuzezone krijgen leerlingen een eigen vierkante meter
moestuin die ze moeten onderhouden. Ondertussen leren ze

Bij Plein Joure staan we met beide benen in de Jouster grond

meer over zaaiplanten en groentes. Zo ervaren ze zelf een

en worden leerlingen ook echt gezien. Ondanks corona is het

stukje biologie én zijn ze lekker bezig.

ons gelukt om ook de leerlingen uit groep 8 te zien. Begin dit
jaar zijn we met een VR-tour langs de basisscholen gegaan.
Groep 8 kon zo met een VR-bril digitaal bij ons binnenkijken.
In december deden we bovendien de online Plein Joure Quiz.
En toen we de leerlingen weer fysiek op school mochten
uitnodigen, hebben ze zelf bij ons op school de sfeer kunnen
proeven tijdens doedagen en een kleine open dag.
Op 21 juni is de kennismakingsdag voor de nieuwe leerlingen.
Wij kijken er naar uit!
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Milan naar 2e ronde Biologie Olympiade

De boekjes worden door onze leerlingen verkocht voor 10

Milan uit havo-3 heeft zich geplaatst voor de tweede ronde

euro per stuk. We streven ernaar dat de bonnen voor kopers

van de Biologie Olympiade Junior. De Biologie Olympiade

opgeteld een waarde hebben van 1.000 euro. De opbrengst

Junior is een nationale biologiewedstrijd voor alle havo en

van de verkoop gaat naar de volgende goede doelen in de

vwo-leerlingen van klas 1, 2 en 3. De tweede ronde vindt

regio (aangedragen door onze leerlingen): Maykehiem in Sint

woensdag 20 april plaats in Almere.

Nicolaasga, Dierenambulance de Meren, SC Joure, VV Renado
uit Sint Nicolaasga en de Voedselbank in Joure.

Voorronde
In februari maakten de derde klassen havo en vwo van Plein

Bent u ondernemer en geïnteresseerd in deze actie? Meer

Joure de schriftelijke toets van de voorronde in de biologieles.

informatie is te vinden in de bijlage.

Van de leerlingen die dat wilden, werden de resultaten
opgestuurd. En dat bleek een goede zet: maar liefst drie

Huiswerk onder begeleiding

leerlingen scoorden bij de beste 10 procent van Nederland.

Elke maandag, dinsdag (6e uur), woensdag en donderdag het

Naast Milan waren dat Arno en Veerle.

7e lesuur bieden we Huiswerk onder Begeleiding aan.
Leerlingen zijn onder begeleiding van een docent en/of
onderwijsassistent bezig met hun schoolwerk.
Heeft uw kind behoefte aan begeleiding tijdens het huiswerk
maken of voorbereiden van toetsen, dan kunt u of uw kind dit
aangeven bij de coach.

Thema-avond over Pesten voor ouders klas 1
Op maandag 16 mei krijgen de leerlingen van klas 1 een
theatervoorstelling te zien over het thema Pesten. Na afloop
Tweede ronde

van de theatervoorstelling gaan de acteurs met de leerlingen

De toets van de tweede ronde gaat net als die van de

in gesprek over dit onderwerp.

eerste ronde over biologie in alle facetten. “De vragen gaan

In aansluiting hierop organiseert Plein Joure in

bijvoorbeeld over planten en dieren,” legt Milan uit. Het zijn

samenwerking met Theatergroep PlayBack voor de ouders

echte inzichttoetsen en dat ligt hem wel. “Je moet van logisch

en verzorgers van de leerlingen van klas 1 een thema-avond

nadenken houden en aansluiten bij wat je al weet.” Milan had
niet verwacht dat hij de tweede ronde zou halen, maar vindt
het wel heel leuk. “De tweede ronde is een hele dag met les,
practicum en dan de toets.”

Kortingsboekje
Plein Joure staat met beide benen in de regio en in de

over het thema Pesten. Tijdens deze avond krijgen ouders

maatschappij. We zoeken graag de samenwerking met

en verzorgers dezelfde voorstelling te zien als de leerlingen,

bedrijven en organisaties in onze nabije omgeving. Dat kan in

zodat u thuis hierover het gesprek kunt aangaan met uw kind.

de vorm van gastlessen, stages of bijvoorbeeld excursies. Zo
bereiden we onze leerlingen voor op hun toekomst.

Pesten. Het zal jouw kind maar overkomen. Veel ouders
worstelen met pestgedrag. Hoe ga jij in gesprek met jouw

Mienskip

puberende zoon of dochter over dit gevoelige thema? Hoe

We vinden het belangrijk om iets terug te doen voor de

krijg je meer inzicht in de enorme impact van digitaal pesten?

‘mienskip’ waarin wij geworteld zijn én we vinden het

En hoe leer je je kind opkomen voor zichzelf en anderen?

belangrijk dat leerlingen leren iets voor een ander te doen.
Kortingsboekje
Daarom komen we in juli met een kortingsboekje. Dit is
een boekje met kortingsbonnen van lokale ondernemers.

The place to be!

Wanneer grijp je in en wanneer niet? En hoe stel je de juiste

Magister

vragen voor een open gesprek?

Als ouder kunt u uw kind ziekmelden via de Magister App.
Wilt u voor uw kind kort verlof aanvragen voor bijvoorbeeld

De interactieve thema-avond Like Me geeft ouders inzicht

een bezoek aan de tandarts, dan kunt u dit telefonisch aan

in de belevingswereld van hun puber en de strijd om erbij

ons doorgeven (tel.nr.: 0513 -482 166) of met behulp van het

te horen. Ouders ervaren hoe hun kind kan opkomen voor

aanvraagformulier op onze website:

zichzelf én voor anderen. Zowel op internet als in het echt.

Verlof & verzuim - Plein Joure.

De avond is gericht op communicatie tussen ouders en hun

Een aanvraag voor bijzonder verlof, bijvoorbeeld een bruiloft,

pubers.

gaat ook via een aanvraagformulier. Dit formulier vindt u op
onze website: Verlof & verzuim - Plein Joure.

Alle ouders van klas 1 zijn van harte uitgenodigd voor het
bijwonen van deze thema-avond op donderdag 19 mei
aanstaande. Om 19.15 uur staat de koffie voor u klaar en om
19.30 uur gaan we van start. De uitnodiging met de informatie
over het aanmelden voor de avond is inmiddels via de mail
naar de betreffende ouders verzonden.

Online lessen
De coronapandemie heeft de afgelopen jaren van het
onderwijs de nodige aanpassingen gevraagd. Met name op
het gebied van hoe wij het onderwijs aanbieden. Naast het
traditionele fysieke onderwijs (in de klas), is er ook volop
online onderwijs of hybride onderwijs (deel van de klas fysiek
en een deel van de klas online) aangeboden.
Soms is het nodig dat wij contact met u op kunnen nemen.
De bestaande coronamaatregelen zijn inmiddels bijna

Nog niet alle telefoonnummers staan juist in Magister. Wilt u

allemaal opgeheven en we zijn weer teruggekeerd naar een

controleren of uw nummer in Magister staat? Dit kan via ‘mijn

‘normale’ invulling van het onderwijs. Tot dusver hebben we

gegevens’. Alvast bedankt.

voor een enkele leerling die vanwege een coronabesmetting
thuis zat nog online onderwijs aangeboden, maar na de

Belangrijke data

meivakantie stopt Plein Joure met deze mogelijkheid. We zien

21 april		

Schoolfeest - alle klassen

het aantal besmettingen op school afnemen en tevens is de

22 april		

Uitje naar Movie Park Bottrop - klas 4

quarantainetijd verkort. Leerlingen die de komende periode

23 april – 8 mei		

Meivakantie

door een coronabesmetting thuis moeten blijven, kunnen

4 mei		

Kranslegging bij dodenherdenking

door Magister goed te lezen bijhouden welk huiswerk ze af

12 – 23 mei		

Centrale Examens – klas 4

moeten hebben als ze weer op school zijn, mochten ze fit

9 mei		

Scholen- en beroepenmarkt – mavo-3

genoeg zijn om dit te maken.

16 mei		

Theatervoorstelling – klas 1

19 mei		

Gastlessen door bedrijfsleven – klas 1

19 mei		

Thema-avond voor de ouders van klas 1

26 mei		

Hemelvaartsdag

27 mei		

Vrije dag

The place to be!

