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De jarigen van deze week
Elena

Agenda
21-11
25-11
26-11
28-11
29-11
04-12
05-12
06-12
11-12
12-12
18-12
19-12
20-12

Dans en expressie lessen groep 1-5
Schoolarts groep 7
Bordspel groep 7-8
Basketballessen bewegingsconsulent
Basketballessen bewegingsconsulent
Surprisetentoonstelling 13.45-14.15 uur
Sinterklaasfeest: alle leerlingen vrij om 12.30 uur
Basketballessen bewegingsconsulent
Kennismakingsochtend Stellingwerf College groep 8
Basketballessen bewegingsconsulent
Kerstconcert Linde College groep 1-8 Bonifatiuskerk
Kerstavond: feestmaaltijd
Kerstspelletjesochtend

Enquête
Deze week heeft u in de mail een tevredenheidsenquête van de school ontvangen. Door deze
enquête krijgen we meer zicht op de zaken die goed gaan op onze school en die beter kunnen. Het is
van belang dat een groot aantal ouders de enquête invult om een zo reëel mogelijk beeld te krijgen.
Ook de leerkrachten en de leerlingen van groep 6-8 vullen een tevredenheidsenquête in. O.a. uit dit
gezamenlijke beeld zullen wij onze plannen van de toekomst baseren. De uitkomst zullen wij t.z.t.
met u delen.
NB: één ouder van ieder gezin heeft op één van de bij ons bekende mailadressen de enquête
ontvangen. De enquête staat open tot en met 25 november. We hopen dat u de 12 vragen voor ons
wilt beantwoorden.

Sinterklaasviering 5 december
Heeft u al gezien dat er in het BSO lokaal een stal voor Ozosnel
wordt gebouwd? Ozosnel durft niet op de boot te varen.
Daardoor reist hij veel door bossen en weiden in het hele land.
Om uit te rusten heeft hij verschillende slaapplekken nodig.
Wij maken ook een prachtig uitrustplekje voor Ozosnel. Dat zal

Sinterklaas vast erg fijn vinden! De kinderen bedenken er steeds meer bij. Neemt u ook eens een
kijkje in de mooie stal?
Ook hebben we gehoord dat Sinterklaas weer bij ons op school zal komen en wel op donderdag 5
december. Na een gezamenlijke start gaan de leerlingen van de groepen 1-4 in de kleutergymzaal bij
Sinterklaas op bezoek. De groepen 5 t/m 8 gaan, elk in hun eigen lokaal, bezig met het uitpakken van
de surprises. Natuurlijk zal Sinterklaas hen ook met een kort bezoekje vereren. We hebben deze dag
een afwijkende schooltijd: van 8.30 uur - 12.30 uur. Om 12.30 uur zijn alle leerlingen vrij. Wilt u
ervoor zorgen dat u ’s morgens samen met uw kind op tijd bij school bent? Om 8.30 uur wandelen
we met elkaar naar het pleintje om Sinterklaas en zijn Pieten te verwelkomen.

Even voorstellen
Hallo Allemaal,
Ik ben Jinke de Vries en ben 16 jaar oud. Ik doe de opleiding
onderwijsassistent niveau 4 op het ROC Friese poort in Drachten. Ik loop
stage in groep 1/2 bij Juf Fokje en juf Anja. Ik ben er iedere dinsdag het hele
jaar door.

Ander onderwijsconcept
In het kader van ons project m.b.t. een ander onderwijsconcept hebben er deze week
klassenbezoeken plaatsgevonden. Deze zijn uitgevoerd door het onderwijsadviesbureau, dat ons
helpt om onze ideeën uit te kunnen werken. In alle groepen is bezoek geweest tijdens de rekenles en
bij de kleuters ook tijdens de inloop. De leerkrachten hadden vooraf hun leervragen gedeeld met de
begeleidster. Na het bezoek is er per leerkracht, maar ook schoolbreed met José en mij, gesproken
over het punt waar we nu zijn in het proces, waar we naar toe willen werken dit schooljaar en hoe
we daar kunnen komen.
De komende weken zullen we o.a. gaan ontwikkelen: de organisatie, de voorwaarden om te komen
tot een goede invoering en allerlei andere zaken die hiermee verwant zijn. Pas als dat voor ons op
een goed niveau is, zullen we dit in de praktijk gaan uitvoeren. Het duurt dus nog wel even voordat
uw kind tijdens de rekenles de verandering zal ervaren.
In de groepen 1-2 zijn we aan het zoeken naar een methode die aansluit bij onze wensen. Hiervoor
hebben de leerkrachten van groep 1-2 en José en ik een informatiemiddag gehad. Ook dit ziet er
veelbelovend uit.
Het waren weer mooie en zinvolle stap in het ontwikkelen van een ander onderwijsconcept.
Margriet

Bericht van de MR
MR Update
Afgelopen week heeft de MR weer vergaderd, ditmaal voor het
eerst in de nieuwe samenstelling.
We hebben onder andere gesproken over de bevindingen van de
Klankbordgroep en de ontwikkelingen met betrekking tot het Innovatie traject. De notulen van MR
vergaderingen zijn openbaar en liggen ter inzage op school.
Vanwege de nieuwe samenstelling is ook de rolverdeling binnen de MR veranderd, deze willen we
graag met je delen:
Inge van Santen (voorzitter)
Jan Langelaar (secretaris & notulist)
Berna Wagenaar (Lid)
Anja Wapstra (Lid)
Jantina Vledder (Lid)
Erik-Jan de Jong (Lid)

Heb je vragen over de MR, input voor een vergadering of zijn er andere zaken die je aan ons voor wilt
leggen, trek ons dan gerust aan de mouw.
De MR vergaderingen zijn openbaar, dus ook daar is iedereen van harte welkom.
De volgende vergadering is 22 januari om 19:30.

Surprisetentoonstelling
Op 4 december zullen, net als in voorgaande jaren, de prachtige
surprises ook dit jaar weer tentoon worden gesteld. Deze
tentoonstelling zal plaats vinden op dinsdag 4 december van
13.45-14.15 uur in de Dele (gemeenschapsruimte). Iedereen is
daar van harte welkom.
De kinderen van de groepen 5 t/m 8 nemen de surprises ’s
morgens mee. Alle surprises worden vanaf 8.15 uur verzameld in
het BSO lokaal. Iedere groep heeft een “eigen” hoek, waarin de surprises worden verzameld. Denk
eraan: surprise goed bedekken. Aan de buitenkant van de surprise goed zichtbaar de naam en het
gedicht.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 21 november 2019

