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OKTOBER 2010
Agenda:
6-16 okt:
13 okt.:
18/19/21 okt.:
25 t/m 29 okt.:
1 nov.:

Kinderboekenweek!!
e
3 en laatste Mediatietraining
Leerlingmediatoren (uit gr. 6/7/8)
10-minutengesprekken
Herfstvakantie
Luizencontrole

“De Vreedzame School” deze maand:
Blok 5: MEDIATIE
- Samen een probleem oplossen
- Wat kunnen we nog meer doen?
- Een aardig plan!

*************************************************************************************************************

Kinderboekenweek!
De Kinderboekenweek is weer begonnen!! Het thema van dit jaar is: “De grote TekenTentoonstelling” –
gericht op ‘beeldtaal in kinderboeken’. In iedere groep zullen allerlei verschillende activiteiten de komende
week daarom in dit thema staan. Ook hebben we een aantal gezamenlijke activiteiten die er globaal als volgt
uit zien:
wo. 6 okt.
START met het bezoek van een kunstenaar
di. 6 okt.
Kijkdozen maken (mede m.b.v. ouders uit de AC)
do. 14 okt.
Afsluiting Kinderboekenweek met een “gezellig” verhaal (voorgelezen door
eigen lkr.) met wat drinken en lekkers erbij.
Wij bedanken op voorhand al even weer de ouders van de AC voor hun voorbereidingen en overige hulp in
dezen! Verder: informeer ook vooral bij uw bibliotheek naar de georganiseerde activiteiten…!

Traject ‘leerlingmediatie’ (i.k.v. De Vreedzame School)
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld zijn we onlangs gestart met de mediatietrainingen voor een 6-tal
kinderen uit de bovenbouwgroepen. Inmiddels zijn 2 van de 3 trainingen achter de rug en staat komende
e
woensdag (13 okt.) de 3 en laatste training op het programma. Na afloop van deze training, waar de
betreffende ouders bij aanwezig mogen zijn, wordt de kinderen een officieel certificaat uitgereikt, voor de
gevolgde training en de daarmee behaalde ‘status’.
De trainingen zijn tot dusver heel goed verlopen en wat m.n. opvalt is het enthousiasme en de betrokkenheid
waarmee de 6 geselecteerde kinderen deze trainingen volgen…!! Erg leuk om te zien! We zijn dan ook heel
benieuwd hoe e.e.a. straks in de praktijk zal gaan. In iedere groep wordt zoals u weet nu omtrent dit thema
gewerkt, zodat het straks herkenbaar zal zijn voor alle kinderen, waarbij de bedoeling heel goed duidelijk is en
het uiteindelijk tot een ‘vanzelfsprekendheid’ zal worden... We houden u op de hoogte! Alvast weer even ter
herinnering: op maandagavond 8 november is de ouderavond hierover, wederom o.l.v. dhr. Jan Oosterhuis.
Nadere informatie hierover in de volgende nieuwsbrief.

Huisbezoeken en 10-minutengesprekken
Zoals u op de informatieavond heeft kunnen horen en ook in de schoolgids hebt kunnen lezen willen we dit jaar
ook weer vormgeven aan huisbezoeken. Om verschillende redenen zien we de meerwaarde hiervan in, maar
we realiseren ons ook dat het doen van huisbezoeken bij ieder kind in elk jaar praktisch gezien geen haalbare
kaart is. Vandaar dus het volgende ‘format’:
→ De kinderen van de groepen 1, 4 en 6 krijgen sowieso een huisbezoek, waarbij de
verantwoordelijke leerkrachten voor de betreffende groepen onderling een zinvolle ‘verdeling’ maken.
Daarnaast kan er natuurlijk altijd incidenteel een huisbezoek plaatsvinden n.a.v. specifieke
omstandigheden. De schoolleider bezoekt sowieso ieder nieuw gezin die binnen de school komt. Dit
doet hij voorafgaand aan de inschrijfdatum, dan wel binnen een maand na de inschrijfdatum.
Verder hebben we besloten om deze huisbezoeken in deze periode plaats te laten vinden, zodat w.b. de
kinderen uit de groepen 1, 4 en 6 de 10-minutengesprekken hierin ‘geïntegreerd’ kunnen worden. Het
huisbezoek is in dezen dus een wat ‘uitgebreider vorm’ van het 10-minutengesprek. Mocht u na het
huisbezoek desondanks toch nog de behoefte hebben om even op school langs te komen (voor het bekijken
van werk of het toch nog even apart kunnen spreken met de lkr.) dan kunt u tijdens het huisbezoek
vanzelfsprekend hier altijd nog even apart een afspraak over maken.
Volgende week ontvangt u het indelingsschema voor de 10-minutengesprekken van 18/19/21 oktober a.s.
De kinderen van de groepen 1, 4 en 6 staan dus niet op dit schema ingedeeld.
z.o.z.

Vervanging lesgevende taken Herma na de herfstvakantie
Omdat binnen een andere school uit onze vereniging (de Ds. Hasperschool uit Akkrum) de IB-er (Intern
Begeleider) met zwangerschapsverlof gaat, is Herma Broersma (die zoals u weet zowel bij ons de IB doet als
op verenigingsniveau de functie heeft van IB-coördinator) gevraagd of zij gedurende die periode de IB-functie
op die school over zou willen nemen. Herma heeft hier positief op gereageerd: het is voor haar weer een
nieuwe uitdaging en enorme verrijking om ook eens op een andere (tevens veel grotere) school aan deze
functie vorm te gaan geven. De Ds. Hasperschool is een school met zo’n ruime 200 leerlingen, verdeeld over
zo’n 20 leerkrachten. We willen haar hiervoor dan ook niet ‘in de weg staan’, zij het dat het voor onze school
wel tot gevolg heeft dat zij haar lesgevende taken aan groep 3 op de maandag- en woensdagochtend zal
moeten neerleggen. Het regelen van een goede vervanging voor haar in dezen is nog in volle gang. De
vervanging gaat na de herfstvakantie van start.

Tevredenheidsonderzoek
Zoals ook al tijdens de informatieavond genoemd willen we dit jaar (verenigingsbreed) ook de
oudertevredenheid weer goed in beeld krijgen. Volgende week kunt u een schrijven verwachten met informatie
omtrent het online invullen van een ouderenquête hiervoor. Wij hopen van harte dat u allen hieraan deel zult
nemen! Ook de kinderen van de groepen 7 en 8 zal gevraagd worden online een enquête in te vullen. Met
deze gegevens hopen wij ons voordeel weer te kunnen doen en conclusies hieruit mee te nemen in ons plan
voor de komende jaren. Van harte aanbevolen dus!

Nieuwe ‘paneelwand’ t.b.v. speellokaal
De oude schuifwand die tussen de middenhal en het huidige speellokaal zat, zal niet meer teruggeplaatst
worden. Functioneerde niet meer goed en was qua uiterlijk bovendien gedateerd binnen de nieuwe ‘look’. We
hebben als ‘vervanging’ hiervoor een ‘paneelwand’ op de kop weten te tikken, afkomstig uit het dorpshuis van
Offingawier! Jan Tjalling de Boer zal nu de omzetting van dit geheel voor zijn rekening nemen. Omdat de
paneelwand iets kleiner is dan de te vullen ruimte, zal hij dan ook de komende tijd o.a. bezig zijn met ‘opvullen’
en passend maken van dit geheel. Dan weet u er bij dezen even van.

Nieuwe computers!
Het heeft even geduurd, maar eindelijk maar toch zijn ze er dan…: de nieuwe computers! Voor het oog alleen
al een hele verbetering, maar m.n. de betere werking is de grote en meteen merkbare meerwaarde in
dezen…!! Ook het meubilair is inmiddels al in 2 lokalen aangepast. We zijn erg blij met deze nieuwe
voorzieningen en daarmee bedoel ik vooral ook de kinderen zelf! Ook in dezen een woord van dank alvast
richting Jan Tjalling, voor het ‘vernuftige’ meedenken en doen betreffende het nieuwe meubilair! Het ziet er
echt heel fijn uit…

Samenstelling Activiteitencommissie (AC)
Inmiddels is naast Sonja Dijkstra ook Caroline v/d Put niet meer lid van de AC. Dit was bij het ter perse gaan
van de schoolgids nog niet bekend, dus vandaar dat we dat op deze manier alsnog bij u kenbaar maken. Als
afgevaardigde van de AC binnen de SAC zal Joke Hemrica voortaan invulling geven. Zij zit dan namens de AC
bij de vergaderingen van de MR/SAC.

Nieuwe conciërge
Sinds vandaag is er een nieuwe conciërge op onze school actief: dhr. Allardus Kalsbeek uit Jirnsum.
Allardus zal voortaan eens per 2 weken op donderdag aanwezig zijn voor allerhande hand- en spandiensten.
Hij is daarmee de vervanger van Hans Selie, die tot nu toe met dezelfde frequentie op maandag bij ons actief
was. Het contract met Hans Selie is gestopt.
***********************************************************************************

Opbrengst Zendingsgeld september:

→ € 44,07

Verjaardagen oktober:
5 okt.
Anthe Boonstra
12 okt.
Frouke van Kolck
21 okt.
Idse de Boer
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