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Plannendag, alle kinderen vrij
Nieuwsbulletin 6

Start adviesgesprekken groep 8
Staking, alle kinderen vrij

Start 10-minuten gesprekken groep 1-7

14.15 uur, Start Voorjaarsvakantie. Rapporten mee

Studiedag Comprix, alle kinderen vrij
Nieuwsbulletin 7
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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Aanmelding nieuwe leerlingen ( broertjes/ zusjes)
Om een goed formatieplan te maken is het heel belangrijk dat wij weten welke kinderen (en vooral
hoeveel) zich (gaan) aanmelden de komende periode. Zou u zo vriendelijk willen zijn om broertjes
en zusjes die in de periode van nu tot en met 31 december 2018 4 jaar worden aan te melden.
Ook kunt u andere ouders, waarvan de kinderen in deze periode 4 jaar worden, attenderen zich bij
onze school aan te melden. Als wij een, zo compleet mogelijk, overzicht hebben kunnen we
groepen maken voor volgend schooljaar. En daarbij de groepsbezetting (welke leerkrachten)
organiseren.
Luizenvrij
Onze school is geheel luizenvrij. Dat wllen wij graag zo houden. Dank aan alle ouders die zich daar
voor inzetten en speciaal voor de ouders die de taak op zich hebben genomen dit in de gaten d te
houden. Daar hebben wij allen profijt van. Na de voorjaarsvakantie zal er weer een controleronde
plaatsvinden. Wij vinden het best grappig dat er nu zelfs een populaire tv-serie is genoemd naar
dit, voor alle ouders herkenbare, fenomeen.
Privacy/ online publiceren
De komende periode nemen wij de privacywet onder de loep. Hierbij gaat het om het delen van
(privacy)gegevens. Daar hoort ook bij het publiceren van beeldmateriaal op online media (website.
Facebook, Twitter, Klassebord) en de mail. Daarbij is het onder andere van belang dat wij in kaart
brengen welke informatie met wie gedeeld kan/mag worden. Wanneer toestemming nodig is. Aan
welke voorwaarden moet de ontvangende partij voldoen. Dit is een complex vraagstuk dat
uiteindelijk moet leiden tot een betere bescherming van de privacy van onze kinderen, ouders en
teamleden.
Stand van zaken LeerKRACHT
Wij hebben u al eens eerder op de hoogte gesteld over de Stichting LeerKracht. Wij werken volgens
hun methodieken. De slogan is “Elke dag samen een beetje beter”. We hebben ons een nieuwe
manier van vergaderen eigen gemaakt. Met verschillende werkvormen benaderen wij uitdagingen
die we tegenkomen in ons dagelijkse werk. Ook de kinderen in de klassen merken daar iets van.
Vraag uw kind maar eens wat een “check-in” is. Of een “van-naar-sessie”. De kinderen leren ook
doelen te stellen. Een belangrijk element van de methodiek is “De stem van de leerling”. Waarbij
we ècht luisteren naar wat kinderen vinden. We zijn hiermee volop in ontwikkeling en tijdens de
teamdag hebben we vastgesteld dat wij mooie “stappen hebben gezet” en waar wij de komende
tijd aan verder gaan werken. Tijdens de Comprix-studiedag in het Abe Lenstrastadion gaan we met
een aantal collega’s andere scholen overtuigen ook mee te gaan doen. Zo kunnen we gezamenlijk
optrekken en kennis met elkaar delen.
Plein(sfeer)
De afgelopen periode hebben we vastgesteld dat het soms “niet lekker loopt” tijdens de pauzes, op
het plein. Kinderen hebben ons signalen gegeven en ook een aantal ouders hebben hierover
meldingen gedaan. In het team hebben wij dit besproken. Ons uitgangspunt is dat het mogelijk
moet zijn om met z’n allen (verschillende leeftijden) op het plein te spelen. Het is zelfs een
verrijking als kinderen samen met elkaar leren spelen. De volgende actiepunten voeren wij door:
-spelkaarten, leerkrachten bieden activiteiten aan die kinderen samen kunnen doen
-groep 8 leerlingen heloen bij toezicht (dagelijks 2 leerlingen)
-na de pauze bespreekt de groepsleerkacht met de kinderen hoe het is gegaan
We zijn ook blij met de spelmaterialen waarmee de Oudervereniging ons vandaag verraste. We
maken met de kinderen afspraken over het gebruik van de speelmaterialen.
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Leerlingen ophalen (roken en honden)
Complimenten! Alle ouders (nou ja, bijna alle) staan op het plein, recht tegenover de deuren waar
de kinderen uit komen. Hiermee hebben we direct oogcontact en verloopt de overdracht van de
kinderen soepel. Laten wij rekening houden met elkaar en op deze momenten niet roken. En houdt
u de honden aan de lijn. Er zijn kindern die niet zo gewend zijn aan honden en daar angst voor
hebben.
Gesprekken
Vanaf 12 februari vinden de adviesgesprekken plaats voor leerlingen en ouders van groep 8. Deze
gesprekken duren ongeveer 20 minuten. U kunt intekenen op de formulieren bij de deur van de
klas.
Voor de groepen 1 t/m 7 zijn er rapportengesprekken vanaf 19 februari. Ook hiervoor geldt dat u
zich kunt inschrijven.
Wij gaan er van uit dat alle ouders een gesprek hebben over de vorderingen van hun kind.

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Geen nieuws

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Geen nieuws

NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:
Staking
Op woensdag 14 februari is de school gesloten. Wij doen mee met de (Noordelijke) stakingsdag.
Open Dag
In maart organiseren wij een Open dag. Het is de bedoeling dat wij onszelf laten zien en dat er
nieuwe leerlingen zich gaan aanmelden. Over het programma later meer. Overigens kunnen
belangstellende ouders altijd een afspraak met ons plannen voor een oriënterend bezoek.
Comprixzaken
Vorige week is het “toekomsperspectief” voor Comprix besproken in de GMR. In dit plan wordt, in
grote lijnen, beschreven hoe wij de toekomst voor Comprix, openbaar onderwijs in Oost-, Weststellingwerf en Opsterland waarborgen en vormgeven. Een delegatie van de MR (twee
leerkrachten) hebben deze informatieavond bezocht. Dit zal in de MR worden gedeeld.

COLUMN: TINY
Wegens omstandigheden deze keer geen column.

