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5 september
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Welkom op onze school
Marloes Fekkes en Teun Kremer in de groene groep, Kréum Feenstra in de gele groep, Roel Slob in groep 4, Lize
Kremer en Jente Slob in groep 6. Fijn dat jullie er zijn. We hopen dat jullie hier een leuke en leerzame tijd zullen
hebben.

Tafeltjesmiddag
Dit jaar zal de tafeltjesmiddag zijn op dinsdag 25 september. Tijdens deze middag kunt u samen uw kind een
kijkje nemen in de groep. Uw kind(eren) zal u vertellen wat er het komende jaar op de planning staat en hoe we
met elkaar werken. Deze middag zal tussen 16.30 en 18.30 uur plaatsvinden.

Nieuwe schooltijden
Na de zomervakantie starten we met nieuwe schooltijden. We beginnen elke dag om 8.25 uur en de
kinderen zijn vrij om 14.15 uur. Vanaf 8.10 uur zijn de kinderen welkom. We eten allemaal tussen de middag
op school. Dus ook eten en drinken voor de lunch mee naar school! Er zijn koelkasten om het lunchpakket in
te bewaren.
De kinderen van groep van groep 1, 2 en 3 zijn op vrijdag om 12.00 uur vrij.
Als een BeFit school stellen we het op prijs wanneer u rekening houdt met een voedzame en verantwoorde
lunch voor uw kind(eren).

Gymtijden
Groep 3:
Groep 4:
Groep 4/5:
Groep 6:
Groep 6/7:
Groep 7:
Groep 8:

maandag 10.00 uur,
maandag 8.25 uur vertrek om 8.20 u.,
maandag 10.00 uur,
maandag 9.15 uur,
maandag 9.15 uur,
maandag 8.25 uur vertrek om 8.20 u.,
maandag 8.25 uur vertrek om 8.20 u,

dinsdag 8.25 uur vertrek om 8.20
dinsdag 9.10 uur
dinsdag 9.50 uur
dinsdag 10.30 uur
dinsdag 11.10 uur
dinsdag 12.45 uur
dinsdag 13.30 uur

Ontwikkelingen van ons onderwijs
Maandelijks praten we u kort bij over de ontwikkelingen van het onderwijs op onze school.
Een nieuw jaar ligt weer voor ons. September staat in het teken van opstarten en kennismaken. Het
kennismaken, de zogenaamde omgekeerde oudergesprekken staan in september op de rol. Een gesprek
dat u met uw kind voorbereidt en samen met de leerkracht van uw kind gaat voeren. Dat leidt naast meer
informatie van elkaar ook tot een versterking van de relatie.
Daarnaast zijn er de tafeltjesmiddagen, waar u kind uw vertelt wat er dit jaar allemaal gaat gebeuren en hoe
dat zal gaan. Ook dat levert naast informatie mooie gesprekken op. Tevens wordt het eigenaarschap van de
kinderen versterkt.
We starten naast het continurooster, ook met een nieuwe methode voor Wereld Oriëntatie en Taal. De
leerkrachten zijn daarover erg enthousiast en we verwachten dat de kinderen dat ook zullen zijn. In groep 3
wordt Lijn 3 ingevoerd, de methode om te leren lezen.
Naast deze zaken zijn er de plannen voor dit schooljaar met het team besproken, evenals het jaarverslag
van vorig jaar. Deze stukken verschijnen na goedkeuring van de medezeggenschapsraad binnenkort op
onze site.
Hebt u daarover vragen of opmerkingen? Laat het ons (of mij) weten. Dat kan via de mail of persoonlijk.
Ik zal iedere eerste maandag van de maand beschikbaar zijn voor mensen die even met mij willen spreken,
ook met betrekking tot algemene zaken van onze school. Dat kan van alles betreffen (de Tirrel, de sfeer op
school, het gebouw, het beleid of wat dan ook). Hebt u zaken die niet kunnen wachten of persoonlijke of
leerlinggebonden onderwerpen, aarzel dan niet om direct binnen te lopen of snel een afspraak te maken.
Jaap Rosema

Onze Vieringen
Vier keer per jaar zijn er de ‘vieringen’. Tijdens deze vieringen wordt steeds door twee groepen een
voorstelling voor de andere groepen verzorgd.
Alle groepen komen zo in de loop van het jaar aan de beurt. Groep 8 verzorgt, in plaats van de viering, de
musical, aan het einde van het schooljaar. De ouders van de leerlingen die optreden worden daarvoor
uitgenodigd. De vieringen worden van tevoren aangekondigd op de Tiggeltjes en de ouders van de
optredende groepen krijgen speciaal een uitnodiging. Voorstellingen dit schooljaar:
Groep 4 en 6:
Groep 6/7 en 7:
Groep 3 en 4/5
Groep groen en geel:

woensdag 7 november
woensdag 27 maart
vrijdag 24 mei
woensdag 5 juni

Adressen, emailadressen en telefoonnummers wijzigen
Is er het afgelopen jaar wat gewijzigd in uw gegevens? Wilt u dat dan z.s.m. doorgeven? Wilt u wijzigingen
van uw mailadres ook doorgeven? Zo blijft onze administratie up-to-date. Denkt u er ook aan uw
veranderingen door te geven voor de noodnummers? In geval van nood kunnen we dan ouders snel
bereiken.

Vakantierooster 2018-2019
Schoolvakanties 2018-2019
Vakantie
Zomervakantie 2018
23 juli t/m 31 augustus 2018
e
1 schooldag
3 september 2018
Herfstvakantie
20 oktober 2018 t/m 28 oktober 2018
Kerstvakantie
22 december 2018 t/m 6 januari 2019
Voorjaarsvakantie
16 februari 2019 t/m 24 februari 2019
Goede vrijdag
19 april 2019
2e Paasdag
22 april 2019 (valt in de meivakantie)
Meivakantie
20 april 2019 t/m 5 mei 2019
Koningsdag
27 april 2019 (valt in de meivakantie)
Bevrijdingsdag
5 mei 2019 (valt in meivakantie)
Hemelvaartsdag
30 mei 2019
Pinkstermaandag
10 juni 2019
Zomervakantie 2018
13 juli 2019 t/m 25 augustus 2019
Studiedagen van team (kinderen vrij): 26 november, 7 maart, 7 juni en 3 juli (vanaf 12 uur)
Daarnaast kan het zijn dat we nog 1 of 2 dagen inplannen i.v.m. het traject rondom de nieuwe school. We zullen u
hier op tijd over inlichten.
21 december en 12 juli hebben ook margemiddagen. Alle kinderen zijn dan om 12 uur vrij.

Op de fiets naar school?
In verband met de beperkte stallingsruimte verzoeken wij u vriendelijk om kinderen die
dicht bij school wonen niet op de fiets te laten gaan. Wij denken hierbij vooral aan de
leerlingen uit Ripperda en Potmaar. Vanwege de veiligheid willen we graag dat er op
de trottoirs richting fietsenhok en op het schoolplein wordt gelopen met de fiets. Alle
fietsen worden gestald op het plein aan de zuidkant van het gebouw.
Graag de fietsen zoveel mogelijk recht in de rekken zetten of anders eventueel recht in
lijn.

Verzoek aan de ouders op de fiets
Wilt u uw fiets niet parkeren ter hoogte van de verkeersdrempel aan De Meeden?! Dit belemmert namelijk
het overzicht bij het oversteken.
Ouders kunnen hun fiets op het tegelpleintje parkeren. Iedereen bedankt voor de medewerking!

Oud papier
Deze week staat er voor het eerst weer een container voor uw oud papier bij school.
Kent u mensen die het papier ook bij ons willen brengen, maak ze dan attent op de data
op onze site. Willen ze liever een briefje met alle data, dan kan dat ook!

Financiën overblijf
Deze maand worden alle financiën rondom de overblijf afgehandeld.
Nieuwe school
Het proces van het bouwen van de Tirrel, waar ook onze school in komt, loopt goed door.

Vacatures ouderraad
Helpt u ons en de kinderen mee? Een complete ouderraad is voor ons allemaal erg belangrijk. Zonder
kunnen we zeker niet. We hebben voor de volgende groepen nog een aantal ouders nodig:

Groep geel : 1,

Groep 4: 1,

Groep 6/7: 2,

Groep 8: 2 ouders.

U kunt zich bij de groepsleerkracht opgeven. Alvast heel erg bedankt!!

Afwezigheid
Diana Spoelman is nog afwezig. Diana is wegens familieomstandigheden niet in staat om in haar groep te
werken. We hebben voor groep 6 en 6/7 goede vervanging kunnen regelen.
Carien Kroeze is nog ziek. Zij zal 1 middag per week aanwezig zijn. Aan de vervanging wordt gewerkt, maar
dat is lastig. Er is een tekort aan intern begeleiders.
In de eerste weken zal er geen volledige vervanging zijn. Zodra er ontwikkelingen zijn zullen we dat melden

DE WEEK VAN DE ALFABETISERING
Onze school gaat weer van start. En taal en lezen staat, net als andere vakken, weer vol in de
schijnwerpers. Taal is een belangrijk gereedschap om mee te doen in het alledaagse leven. Toch zijn er
2,5 miljoen volwassenen in Nederland laaggeletterd. Zij lopen tegen een heleboel problemen aan. Denk
bijvoorbeeld aan solliciteren. Een bijsluiter lezen. Geldzaken bijhouden. Maar ook aan (klein)kinderen
voorlezen. Die laaggeletterde volwassenen kunnen niet goed lezen, en daarmee ook niet goed schrijven
en/of rekenen. Vaak hebben zij ook problemen met digitale vaardigheden. Dit heeft uiteraard grote gevolgen
voor financiële vaardigheden, hun werk, gezondheid en hun gezinsleven. Laaggeletterdheid is een groot
maatschappelijk probleem, omdat de kloof tussen de mensen die wel en mensen die niet mee kunnen
komen in de samenleving groeit. Er heerst een groot taboe op laaggeletterdheid, vaak omdat mensen zich
er voor schamen en geen hulp durven te vragen. Laaggeletterden hebben dus vaker schulden, vinden
moeilijker een baan en leven vaker ongezond. Veel kinderen groeien hierdoor op in armoede.
Ook in Winsum is er volop aandacht voor de week van de alfabetisering.
Meer weten? Zie ook: https://www.weekvandealfabetisering.nl/

Oktober 2018

Kinderboekenweek thema vriendschap
Oud papier
Boekenmarkt en boekenbal
Herfstvakantie
Kriebelbrigade

3 t/m 14 oktober
16 oktober
19 oktober
20 t/m 28 oktober
31 oktober

