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Agenda:
3 nov
3 en 8 nov

8 nov

Lampionnenklassendoorbreking
15 minutengesprekken

Ophalen oud papier (va. 18.00 u,
Ophalers: fam. Buma en Dijkstra)

11 nov
14 nov
27 nov
5 dec

Sint Maarten.
Studiedag team, kinderen vrij
Eerste Advent
Sinterklaas

Vreedzame school
Blok 2 We lossen conflicten zelf op.
We leren kinderen om op een positieve
manier met conflicten om te gaan. De lessen
zijn onder andere gericht op het verschil
tussen conflict en ruzie. Een conflict is een
verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld
allebei iets anders doen of hebben. Bij een
conflict wil je een oplossing bedenken waar je
allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar winwin oplossingen.

“Trefwoord” deze maand:
Doorbijten: Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je
ertoe brengt om tegenstand te overwinnen.
■ Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban; Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33)
Verbinden: ■ Inhoud: Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over
verdeeldheid en over broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers.
■ Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37); Jozef, Potifar en de farao (Genesis 39 t/m 41); Het
weerzien van de broers (Genesis 44 en 45).

******************************************************************************************************
Jozef en de dromen
Jozef krijgt een nieuwe jas,
een jas met mooie kleuren.
Zijn broers zijn allemaal jaloers:
‘Dat moet hèm weer gebeuren!’

Jozef komt bij een mevrouw,
die wil hem kusjes geven
Hij moet naar de gevangenis
en is daar lang gebleven.

Jozef zit diep in de put.
Hoe is dat toch gekomen?
Zijn broers die pakken Jozef beet,
‘dan stopt hij wel met dromen.’

Farao begrijpt het niet,
hij heeft steeds gekke dromen.
De schenker zegt: ‘Ik ken een
man,’
en dan mag Jozef komen.

Jozef zit nu op de troon
en geeft zijn broers te eten.
Na al die jaren, ver van huis,
is hij ze niet vergeten.

Terugblik op feest 150 jaar PCBO
We kijken terug op een mooi verenigingsfeest!
Het grote PCBO-feest in Leeuwarden met 3000 kinderen zullen we niet snel vergeten! Wat een
indrukken heeft dat gegeven. Goed om te zien dat we met elkaar onderwijs zijn, maar er ook
verschillen zijn, ook het thema ‘Unity through diversity’ en de samenwerking in de Schervenjacht heeft
ons dit laten zien. Bedankt voor de ondersteuning en de begeleiding voor dit feest!
Nagenieten van de foto’s gemaakt in het WTC: http://humphoto.zenfolio.com/p304392912
Op weg naar één school voor ‘De Legeaën’
Afgelopen woensdag 26 oktober was om 19.30 uur een gezamenlijke ouderavond in het
dorpshuis van Gau t.b.v. de kansen en fusie-effecten. Het was een goede en positieve avond.
Hebt u naar aanleiding van deze avond vragen, dan kunt u contact opnemen met Johan Meesters.
Ook zijn er inmiddels drie werkgroepen (vanuit teams en MR) actief aan het brainstormen. Dit kwam
ook aan de orde tijdens deze avond. Mooi dat iedereen elkaar weet te vinden…samen op zoek naar
de toekomst.
Vanaf november komen ook 1 keer in de vier weken de kleuters vanuit Sibrandabuorren op bezoek.
De eerste keer is dinsdag 22 november. Omdat in Sibrandabuorren een vrij kleine kleutergroep is,
leek het ons goed om zo nu en dan met elkaar te werken. Zij gaan daarom om de twee weken naar
een buurschool.

Reinate Dijkstra en Meester Keimpe
Nu de leerkrachten van school, zoals u weet, wat anders zijn verdeeld merken we ook dat er weer
rust komt op school. Dat is fijn! Maar door deze verschuiving zijn er nog steeds wel wat open eindjes.
Deze open eindjes worden eerst goed opgevangen door meester Keimpe. Hij blijft hier tot zijn
“wereldreis” en zorgt zo voor een goede overbrugging naar een structurele oplossing. Hierover zijn
overigens natuurlijk al acties gaande. Eén van die acties heeft er voor gezorgd dat juf Renate Dijkstra
bij ons op school dit jaar de IB’er (zorgcoördinator) zal zijn. Zij doet dit werk ook op de ds
Hasperskoalle in Akkrum en is bekend met onze manier van werken en ze is een bekende collega.
Fijn dat zij dit kan oppakken.
14 november studiedag, kinderen vrij!
Op 14 november aanstaande hebben de leerkrachten een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. U
heeft dit vast al in uw agenda staan.
Leerkrachten leren dan over “effectieve feedback” en “zichtbaar lerende leerlingen”. Onderliggende
doel is: Het bevorderen van de van de eigen verantwoordelijkheid in het leerproces van leerlingen.
BHV en ontruiming.
Op 26 oktober hebben al onze BHV’s weer herhalingscursus gehad. We doen dit altijd in
gezamenlijkheid met collegascholen. Zo kun je ervaringen uitwisselen.
Niet alleen BHV’ers moeten oefenen. Dit moeten de kinderen en andere leerkrachten natuurlijk ook.
Vandaar dat we binnenkort ook weer een ontruiming met de kinderen oefenen. Goede zaak!
Omgaan met elkaar.
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert
op het gebied van sociale- en emotioneel leren. Met behulp van o.a. de methode Vreedzame School
leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele
vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen
zijn en waarin verstorend gedrag als pesten of elkaar uitdagen niet voorkomt.
Uw kind is enorm gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Dus met u, als
ouder. Kinderen ervaren namelijk een groot gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders
zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen. Als een kind weet dat als er een probleem is,
ouders en school daar samen goed over kunnen praten. En beiden het belang van het kind op het
oog hebben. Lees het artikel uit Naar School (een special van Ouders van Nu) over respect op het
schoolplein en in de klas. (zie bijlage)
Afgelopen dinsdag hadden we een ouderavond voor de bovenbouw. We zijn in die groep gestart met
Rots en Water: Om ‘sterk’ in je schoenen te staan, moet je stevig kunnen staan. De kinderen van de
bovenbouw van de basisschool komen in een leeftijdscategorie waarbinnen groepsbeïnvloeding een
steeds belangrijkere rol gaat spelen. In “het erbij horen” worden grenzen vaak onbewust verlegd. Het
is belangrijk kinderen handvaten te geven in het ontdekken en herkennen van hun eigen en
andermans grenzen, hun bewust te maken van de invloed van hun eigen houding en ze een basis
mee te geven om steviger in het leven te staan. De bouwstenen van het Rots- & Waterprogramma
zijn: – zelfbeheersing – zelfreflectie – zelfvertrouwen
Luizen (geen)
Vorige week was de luizencontrole. Er zijn gelukkig geen luizen of neten geconstateerd. Het is echter
wel een goede zaak om hier als ouder scherp op te blijven. Regelmatig kammen en controleren. Ik
hoor veel collegascholen over een “luizenplaag”.
Opbrengst zendingsgeld oktober: € 25,20
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