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De start van 2021 is een start geweest met online onderwijs voor alle klassen,
uitgezonderd de examenklassen die wel op school les mochten ontvangen. Een situatie
die tot op heden geldt.
Dinsdag 23 februari zal de regering ons duidelijk maken binnen welke regels wij ons
onderwijs straks vorm gaan geven. Ik hoop dat het leidt tot verbetering van het
onderwijs voor jullie kinderen, onze leerlingen. Hoe wij om zullen gaan met de
berichtgeving van die dag, leest u in de brief die deze week apart verstuurd wordt.
Gelukkig heeft het ons in de afgelopen periode niet weerhouden om contact te houden
met onze leerlingen en online lessen te geven, die in ieder geval zorgen dat jullie
kinderen redelijk hebben kunnen bijblijven in hun leerproces. Het is fantastisch te merken
dat er heel veel leerlingen zijn, die zo ontzettend goed hun best doen en veel werk thuis
verzetten. Daarmee laten ze zien dat ze groeien in hun besef zelf grote invloed te
hebben op hun eigen succes.
Dat verdient een GROOT COMPLIMENT; jullie kinderen, onze leerlingen zijn TOPPERS!!
Het laatste nieuws is dat het onderwijs in Nederland een financiële injectie gaat krijgen
van 8,5 miljard over 2,5 jaar. In de eerste week na de voorjaarsvakantie gaat een groep
docenten, samen met directie, nadenken over de vraag hoe om te gaan met die extra
gelden (hoeveel voor onze locatie is nog even onduidelijk) om alle leerlingen, die dat
nodig hebben én er recht op hebben, goed te kunnen bedienen. Zo kunnen we ze
helpen het gemis van de afgelopen periodes zo veel als mogelijk goed te maken. Dat
we daar hard aan gaan werken, mogen jullie van ons aannemen.
Jullie kinderen zijn ons dierbaar!
Ik wil graag nog even van deze gelegenheid gebruik maken om jullie te vragen om jullie
bekende groep 8 ouders te wijzen op onze online ontmoetingsavond op dinsdagavond
2 maart. Een verwijzing naar onze website is dan al reuze helpend. Bij voorbaat al dank
voor ieders medewerking!
Afsluitend wens ik jullie met deze nieuwsbrief ook veel leesplezier en een fijne
voorjaarsvakantie. Hopelijk is er wat ruimte voor het ondernemen van leuke activiteiten,
zodat de batterij na de mooie schaatsweek weer wat verder kan worden opgeladen.
Sydo de Jong
directeur locatie Franeker
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Activiteiten
(onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en corona ontwikkelingen)

Voorjaarsvakantie (20 februari t/m 28 februari)
Wk 9
di

Wk 13
ma
vrij

Wk 14/15
ma

2-mrt
16.00-17.00
19.00-20.30

29-mrt
hele dag
2-apr
hele dag

5-apr
hele dag

do t/m
woe

Online beleefmiddag leerlingen groep 8
Online infoavond voor ouders groep 8

speeddates klassen F1
Goede Vrijdag

Tweede paasdag
donderdag 8 april t/m woensdag 14 april
Toetsweek 4 (leerjaar 4 + leerjaar 3)

di

27-apr
hele dag

Koningsdag
Meivakantie (1 mei t/m 16 mei)
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3
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4
4
4
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5-6
6
7

Vakantieoverzicht (voor leerlingen) 2020-2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Lesvrije dag: 4 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 20 t/m 28 februari 2021
Goede vrijdag: 2 april 2021
Tweede Paasdag: 5 april 2021
Koningsdag: 27 april 2021
Meivakantie: 1 t/m 14 mei 2021
Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021
Lesvrije dagen: 5 t/m 9 juli 2021
Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus 2021

Dit schooljaar zijn zes lesvrije dagen voor leerlingen beschikbaar. Mocht hier aanleiding
voor zijn dan kunnen leerlingen ook op deze dagen opgeroepen worden.

Schoolgids
In onze schoolgids vindt u alle informatie over de school, een overzicht
met schoolkosten, informatie over leerlingbegeleiding en hoe diverse
zaken georganiseerd zijn. De gids is te vinden op de website van school
(www.vestdijk.nl). Klik HIER om de schoolgids direct te openen.

Ziekmeldingen en overige absentie
De school houdt nauwkeurig een afwezigheidsregistratie bij. Elke afwezigheid moet
(vooraf) gemeld zijn door ouder(s)/verzorger(s). Afwezigheid van de leerlingen dient
telefonisch vóór 10.00 uur gemeld te worden bij de administratie. Indien dit niet het
geval is worden de ouders telefonisch of schriftelijk benaderd om alsnog een reden
voor de afwezigheid door te geven. Afwezigheid (ziek, dokter, tandarts en andere
vormen van absentie) kan doorgegeven worden via telefoonnummer: 0517-432900.
Onze telefooncentrale is voorzien van een keuzemenu. Voor de locatie Franeker, kiest
u 2 in het hoofdmenu.
De betermelding dient ook door ouder(s)/verzorger(s) telefonisch worden gemeld bij
de administratie via bovenstaand telefoonnummer.

Mededeling van de leerlingenadministratie
Contactgegevens ouders/verzorgers
Bij wijziging van mobiele telefoonnummers/adresgegevens (of andere relevante
informatie) van ouder(s)/verzorger(s) willen wij u vragen dit door te geven aan de
school. Gelieve dit te doen via antwoord@vestdijk.nl. Geeft u s.v.p. duidelijk aan wat de
oude gegevens waren en wat de wijzigingen zijn.
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Project gelijke kansen
Het landelijk project gelijke kansen is een project waarbij er extra hulp wordt geboden
bij de overstap van vo naar mbo .
Voor alle leerlingen die zich hebben opgegeven, loopt dit project inmiddels.
Normaal gesproken is het contact fysiek op school, nu doen we dit via Microsoft teams.
De eerste drie sessies zijn geweest. Vanaf nu zal dit om de week op een donderdag om
13:30 uur plaatsvinden.
Welke weken het precies zijn is niet zeker, maar dit wordt van te voren aangeven via
teams.
Mw. I. Lodewijk

Hoe blijf je gemotiveerd om te bewegen in de herfst- en wintermaanden?
Lekker warm binnen zitten, wat is dat toch verleidelijk als het buiten koud en nat is.
Maar wat hebben de afgelopen dagen genoten van het schaatsweer! Ik weet zeker
dat heel veel mensen weer energie hebben om in deze tijden weer vooruit te gaan (we
hebben bewogen!). Nu het slechte weer is aangebroken zitten we helaas weer binnen.
Stilzitten is een kleine sluipmoordenaar die ervoor zorgt dat we ons minder blij en fit
voelen. Immers de corona crisis zorgt ervoor dat wij ons minder verplaatsen en dus ook
minder bewegen. Juist de beweegmomenten tussen (voor of na) het (school)werk door
kunnen goed zijn om je fit en vrolijk te blijven voelen. Vooral voor kinderen is het
verleidelijk om toch nog één keer dat extra potje call of duty of fifa op te starten terwijl
de buitenlucht lonkt. Het kan prima samengaan mits we het in de gatenhouden! In het
artikel hieronder kan je tips vinden hoe je hier mee om kan gaan. Ik heb er veel aan
gehad want ook ik (Ilja Poesse / sportdocent) ken mijn zwakke momenten. Soms is het
goed om weer even voor ogen te krijgen wat je zou moeten doen (ook al weten we
dat wel…). Dus! Dit is ongevraagd advies, ga naar buiten! (Wel veilig!) En help elkaar in
deze tijden om fit en vitaal te blijven. Wij kunnen in ieder geval niet wachten totdat wij
onze leerlingen weer in de gymzaal mogen ontvangen!
https://www.allesoversport.nl/thema/gezonde-leefstijl/hoe-blijf-je-gemotiveerd-om-tebewegen-in-de-herfst-en-wintermaanden/
Met vriendelijke groet,
Ilja Poesse
Docent LO/ SDV RSG Simon Vestdijk Franeker

Beleefmiddag Mens en Natuur
Voor de vakken Mens & Natuur / Mens & Maatschappij zijn de docenten de heer
Miedema en de heer Meijer druk aan de slag geweest om een kleine sfeerimpressie te
geven aan de leerlingen die zich online aangemeld hadden. Het spannendste/leukste
aan een open dag is natuurlijk het nieuwe schoolgebouw en de lokalen kunnen zien.
Omdat dat tegenwoordig erg moeilijk gaat hebben de docenten speciaal voor deze
online middag een korte rondleiding film gemaakt. Tijdens de beleef middag gingen
de leerlingen eerst oefenen met verschillende online methodes die we hier op school
gebruiken, waarna ze met behulp van het filmpje toch een beetje konden zien hoe
mooi onze school is! Als afsluiting kregen ze een quiz over de kleine dingen die de
docenten in het filmpje verstopt hadden. Mis jij je docent (of de school) ook heel erg?
Klik dan hier om het filmpje terugkijken en toch weer even te genieten!
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Laserprinter en 3d printer
Het nadeel van de corona periode is natuurlijk dat er geen
leerlingen op school komen, het voordeel is dat je als
techniek/technologie docent fijn even de tijd hebt om het
lokaal te pimpen! Vers geschilderde tafels geven een fris
voorkomen van het lokaal! Ook is er hard gewerkt om de
techniek te moderniseren tot technologie. De onlangs
aangeschafte Lasersnijder en 3d printer hebben ook alvast
een prominent plekje in het lokaal gekregen. Ze zijn zo klaar
om na de lockdown op volle toeren te gaan draaien.
Voor ouders en leerlingen die meer willen weten over de
aangeschafte machines:
de lasersnijder: Laserbox | Makeblock - Global STEAM Education Solution Provider
de 3d printer:
Dremel 3D45: https://www.dremeleurope.com/nl/nl/dremel%C2%AEdigilab3dprinter3d45-724-ocs-p/

Happy Street Art
Happy Street art zul je binnenkort in de straten van Franeker tegenkomen. De
eerstejaars en tweedejaars leerlingen zijn hiermee bezig in de lessen tekenen en
handvaardigheid. De leerlingen maken kleurrijke Street art waar kijkers vrolijk van
worden tijdens deze lockdown. Het is bekend dat deze periode voor jongeren maar
ook ouderen als zwaar wordt ervaren. Vandaar dat wij hierop inspelen in de creatieve
lessen zodat er weer een kleine glimlach naar voren kan worden getoverd.
De kunst kan alle vormen hebben van bijvoorbeeld Happy Stones (mooi beschilderde
stenen) tot aan straatmeubilair wat omgetoverd wordt tot poppetje, maar er kan ook
gewerkt worden met stoepkrijt of draad, zelfgemaakte bloemen of vlinders. Eerst
bedenken de leerlingen een plan en maken een schets van de kunst die ze willen gaan
maken. Daarna voeren ze het uit in Franeker en omgeving. Het zou dus goed kunnen
dat u binnenkort zo'n vrolijk kunstwerk tegen het lijf loopt!
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Birdbots
Birdbots! Dat was het onderwerp waar we tijdens de beleefmiddag mee aan de slag
gingen bij het thema Techno crea.
Een birdbot, de naam zegt het eigenlijk al: een vogel en een robot in 1! Maar goed,
hoe ziet dat er eigenlijk uit?
De opdracht was om hiervan een bewegende tekening te maken...
Versie 1 was een hongerige variant en versie 2 was een nieuwsgierige variant.
Het is alle deelnemers tijdens de beleefmiddag goed geslaagd en hebben mooie
Birdbots ontworpen.
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