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De jarigen van deze weken
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Agenda
22 dec – 6 jan
11 januari
21-31 januari
23 januari
23 januari
30 januari

Kerstvakantie
Luizenbrigade
Toetsweken Cito
Open middag BHS
MR/OV vergadering
Open dag Terra College

Kerstviering
Wat hebben we een prachtig kerstfeest met elkaar gevierd. Eerst heeft groep 7 ’s middags een mooi
kerstspel opgevoerd. Een fijne start van het kerstgebeuren. Vervolgens is er tijdens de kerstmaaltijd
genoten van heerlijke hapjes door ouders gemaakt. Er is gesmuld van alle lekkernijen!
Vanmorgen is de traditionele spelletjesochtend geweest waarmee we onze kerstviering af hebben
gesloten. Vele spelletjes, bingo, een restaurantje, vlechten en knutselen waren erg in trek. Een hele
organisatie die op rolletjes is verlopen.
We willen bij deze alle ouders, de oudervereniging en de medezeggenschapsraad heel hartelijk
bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij deze sfeervolle decembermaand. Dank zij uw hulp
konden we de leerlingen van onze school een onvergetelijke tijd bezorgen.

Onderwijsoverpeinzingen
Aan het eind van dit kalenderjaar is het tijd om even terug te kijken naar het afgelopen half jaar. Er is
veel werk verzet door zowel leerlingen, leerkrachten als ouders.
We zijn nog steeds blij met onze slogan: “Samen maken we verschil”. Een leus die bij onze school
hoort. Leerlingen, leerkrachten en ouders tonen interesse in elkaar, luisteren naar elkaars ideeën.
Alle activiteiten, zoals Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst en natuurlijk ook diverse hand- en
spandiensten tijdens de handvaardigheidslessen, het lezen, etc. kunnen alleen gedaan worden met
de inzet en de hulp van veel ouders. Daar zijn we als school heel erg blij mee. Ondanks drukke

werkzaamheden thuis zijn er toch altijd weer ouders te vinden die ons willen en kunnen helpen. Bij
dezen wil ik u daarvoor heel hartelijk bedanken. Het is elke keer weer geweldig te merken hoe vlotjes
alles verloopt.
Centraal staat op onze school het kind. De onderwijsbehoeften, de manier van omgaan met elkaar en
de sfeer op onze school zijn immers bepalend voor de
ontwikkeling van ieder kind, iedere volwassene en ieder
leeromgeving. Daaraan is en wordt nog steeds hard gewerkt.
Zo zijn we dit schooljaar wederom gestart met startgesprekken,
waarin ouders en kind samen met de leerkracht het
voortdurende proces van ontwikkeling bespreken. Aan de hand
van de leerspieren van Building Learning Power proberen we het
leren leren zichtbaarder te maken voor de leerlingen. Welke
vaardigheden heb je nodig om het leerproces goed op te kunnen
pakken.
In ons team zijn dit jaar twee nieuwe gezichten: meester Hans en juf Baukje zijn bij ons op school
gestart. Als vanzelfsprekend vinden zij hun weg tussen de leerlingen en ook tussen de collega’s. Fijn
dat zij bij ons zijn komen werken en vooral dat zij zich thuis voelen! Daarnaast hebben we dit half jaar
drie stagiaires die bijna kunnen beginnen aan hun LIO stage. Een luxe die we lang niet hebben gehad.
Ook via het Friesland College is een stagiaire onderwijsassistente op school en via het Linde College,
de BHS en het Stellingwerf College zijn er weer een aantal maatschappelijke stages afgelegd. Wij
vinden het belangrijk dat we ook voor deze opleidingen een goede oefenplaats kunnen zijn.
De werkdrukverlichtingsgelden die er n.a.v. de stakingen vorig jaar door het ministerie aan de
scholen zijn toegekend, worden bij ons ook volop ingezet. Door deze gelden hebben wij juf Baukje
met extra uren kunnen inzetten en zal vanaf 1 januari a.s. juf Sandra Kim iedere woensdag op onze
school aanwezig zijn. Zij zal dan steeds 2 groepen voor een paar uurtjes overnemen. Zo heeft iedere
groep eens in de drie weken de tijd voor leerlinggesprekken. De leerkracht van de betreffende groep
gaat dan samen met een groepje kinderen of individuele leerlingen in gesprek over het leerproces:
Hoe heb je gewerkt, wat is goed gelukt, hoe kwam dat dat dit goed gegaan is, wat heb je nodig om
het anders/beter te doen, etc. Kortom een moment waarop de leerkracht reflecteert samen met het
kind op de afgelopen weken en vooruitkijkt, doelen stelt voor de komende weken. Dit alles om de
leerlingen bewuster te maken van het leerproces, een proces waar ze langzamerhand eigenaar van
moeten gaan worden om in het VO een stevige ondergrond mee te kunnen krijgen.
Naast deze formatie zijn er extra digitale middelen aangeschaft. Zo werken de leerkrachten nu met
Klasseplan, een programma waarin de lessen per jaar worden ingepland, de doelen van de lessen
duidelijk zichtbaar zijn, de leerlingen worden gearrangeerd in drie niveaus en de weektaken die
daaraan gekoppeld zijn komen er meteen uitrollen. Iets wat eerder iedere week handmatig en op
papier gepland moest worden! Ook kunnen de leerlingen met een gedeelte van dit programma
werken: heb ik het doel al gehaald dat aan deze les gekoppeld is, wil ik nog extra oefenen in de
aangeboden stof, etc. u begrijpt dat dit steeds meer tijdswinst voor de leerkracht oplevert. Ook is er
bij onze bestaande methodes digitale toetssoftware aangeschaft, waardoor de toetsen niet meer één
voor één hoeven worden nagekeken. Dat doet het programma automatisch en het zet vervolgens de
resultaten weg in een overzicht dat gekoppeld is aan ons administratiesysteem. Als het goed is rolt er
dan eind januari ook nog een compleet rapport uit! Hoogstwaarschijnlijk gaat u dit in februari
merken als de kinderen de rapporten mee naar huis krijgen.
Als laatste hebben we dit schooljaar in alle groepen een Chromebook voor de leerkrachten
aangeschaft. Hierdoor is het werken op een eigen laptop en het neerleggen van een papieren
groepsmap op het bureau van de leerkracht verleden tijd. Niet alleen handig, maar zeker ook gezien
de nieuwe privacywet wel zo veilig.
Het onderwijs veranderd de laatste jaren enorm. Niet alleen qua leermiddelen en de inzet van ICT,
maar ook door het steeds groter wordende tekort aan leerkrachten. Ook voor onze school zal dit
consequenties gaan hebben. is ons onderwijs op een dusdanig niveau dat alle leerlingen voldoende
bagage mee krijgen om in het voortgezet onderwijs te kunnen doorgroeien? De kennis die
aangeboden wordt is oké, maar geldt dat ook voor de vaardigheden, moeten we deze ook nog

anders “prikkelen” door een ander aanbod, een andere manier van lesgeven? Kunnen wij de groepen
de komende jaren voldoende bemensen met het dreigende tekort in onderwijsland? Zo hebben we
onlangs twee groepen naar huis moeten sturen i.v.m. een vervangerstekort.
Kortom een heleboel vragen waar we antwoord op willen vinden. Van het bestuur heeft de
Tjongeling een behoorlijk budget ontvangen om dit innovatietraject te kunnen gaan uitvoeren. Het
team heeft zich gebogen over verschillende onderwijsconcepten. De scholen die deze soorten
aanbieden zijn uitgezocht en in januari-maart zullen we met het team drie scholen verspreid over ons
land gaan bezoeken. Dit houdt in dat de kinderen dan een dag vrij zijn als we op bezoek gaan. U
hoort de data nog van ons.
Ons onderwijs heeft door de inzet van de teamleden, hun professionalisme en het open staan voor
nieuwe ontwikkelingen een gedegen fundering! Een fundering waar vanuit wij kunnen onderzoeken
of andere wegen, andere inzichten ons onderwijs nog mooier en doeltreffender kan maken.
Dat we als team zo met elkaar kunnen werken, moeilijkheden kunnen opvangen en open staan voor
elkaar is iets waar ik het team heel dankbaar voor ben!
Nog iets belangrijks voor ouders van nieuwe leerlingen die in het tweede half jaar instromen in groep
1: Vanwege het continurooster en de aanwas van een aantal nieuwe leerlingen hebben we in de
schoolgids aangegeven dat de leerlingen die vanaf januari
instromen in groep 1 tot 11.45 uur naar school gaan. Vooral in
het begin met het naar school gaan zijn alle indrukken veel en
vermoeiend.
U heeft vast al wel gemerkt dat we een school zijn, die niet stil
staat. We kunnen met een goed gevoel terug kijken op het
eerste half jaar. Met elkaar en voorzien van het nodige
enthousiasme zien we de toekomst van ons onderwijs vol
vertrouwen tegemoet. “Samen maken we verschil!”
Mede namens het team wens ik u allen goede kerstdagen een
gezellige jaarwisseling en een fijne vakantie.
Margriet

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 op donderdag 10 januari 2019

Gaat de ophaalactie van kerstbomen jouw zakgeld
aanvullen?
De gemeente organiseert op zaterdag 12 januari 2019 een ‘kerstbomen-ophaalactie’. Medewerkers
van de Buitendienst beginnen op 12 januari vanaf 9.00 uur tot 16.00 uur met de inzameling van de
kerstbomen. Deze ophaalactie houdt in dat wij op verschillende plaatsen ongeveer 20 minuten staan

om de bomen zonder kluit in ontvangst te nemen. De bomen worden ter plekke per vrachtwagen
afgevoerd naar een centrale versnipperaar. In het schema is te zien hoe laat we in jouw buurt zijn.
Anders dan in voorafgaande jaren hebben de ophaalactie verplaatst van de woensdagmiddag naar
de zaterdag. Dit i.v.m. de verandering van lesroosters op de diverse scholen en hopen hierdoor op een
hogere respons.
Iedere ingeleverde boom levert € 0,50 op !
Ophaalschema kerstbomenaktie op 12 januari 2019.
Langedijke/ Elsloo/ Oldeberkoop/ Makkinga
9.10 -9.30 uur
Langedijke parkeerplaats bij het dorpshuis.
9.50 -10.10 uur
Elsloo Frankenaweg nr. 12.
10.35 -10.55 uur
Oldeberkoop Grietmansstraat hoek Lyclamaweg.
11.15 -11.35 uur
Makkinga Oosterhuisweg ingang sportveld.

