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De jarigen van deze en de komende weken
Rowin, Aïsha, Mirte, Sanne, Jelte, Diez, Emma

Agenda
13 t/m 29 -01
22 t/m 30-01
27-01
28-01
30 +31-01
04-02
05-02
06-02
07-02
08-02
10-02
13-02
14-02
15t/m 23-02
24-02
04-03
09-03
18-03

Toetsweken groep 1-8
Nationale voorleesdagen
Rockband en gitaarles groep 6-7-8
Schoolarts groep 2
Stakingsdagen: de school is dicht
Rockdansles Clairette groep 6-7-8
Was studiedag team: deze dag is er gewoon les: de studiedag gaat niet door
Harp en boomwackerles groep 1-5
Rapporten mee
Remco Heite schaaktoernooi
Rapportgesprekken
Harp en boomwackerles groep 1-5
Free running groep 7
Voorjaarsvakantie
Klankbordgroep
Personeelsdag Comprix: alle leerlingen vrij
Veerkieker groep 4-5
Open dag Comprix scholen

Verjaardag juf Wieneke en juf Anja
Op 14 februari vieren de beide juffen van groep 1-2 b hun verjaardag. De kinderen hoeven geen geld
mee voor een cadeautje. Er wordt gezorgd voor een gezamenlijk cadeau. Een zelf gemaakte tekening
of i.d. is natuurlijk altijd welkom! De kinderen mogen die dag verkleed naar school.

Nieuw onderwijsconcept: Groepsdoorbrekend werken
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zijn wij ons aan het verdiepen hoe wij ons onderwijs nog beter
kunnen laten aansluiten op het niveau van ieder kind. We willen meer kindgericht gaan werken. Nu
zult u zich afvragen: “Zijn de kinderen nu dan niet goed genoeg in beeld?”. Natuurlijk weten we heel
goed waar ieder kind staat in de lesstof. Moeten we de lesstof nog steeds zo leidend laten zijn in ons
aanbod of kunnen we deze nog meer passend gaan maken? Als een kind de stof erg moeilijk vindt of

juist erg gemakkelijk, dan is het nu de gewoonte dat er pas aan het eind van het schooljaar in een
andere groep (een groep lager of hoger: doubleren of versnellen) ingestroomd kan worden. De
leerstof wordt al decennia lang in leerjaren verdeeld. Dat gaat steeds meer “knellen”.
De niveauverschillen in een jaargroep worden groter, waardoor het steeds lastiger werkbaar is. Ze
zorgen voor frustraties bij leerlingen. Het groepsdoorbrekend werken, meer passend op eigen
niveau, kan een oplossing zijn voor dit probleem.
Hoe werkt dat in de praktijk? De leerlingen worden niet meer per leerjaar bij elkaar in een groep
geplaatst, zoals nu het geval is. We gaan kijken hoe het kind werkt en op welk functioneringsniveau
(het werkelijke niveau dat bij het leren van de leerling past). Wat is nu het werkelijke niveau waar het
kind in werkt? Daar worden instructiegroepjes van gevormd die bestaan uit 8-12 kinderen.
Deze niveaus zijn verdeeld over 17 verschillende fasen, die wij “Tjongersprongen” noemen. Aan het
eind van onze basisschool moeten alle kinderen in ieder geval tot en met Tjongersprong 12 de lesstof
hebben doorlopen. Dat is de minimale stof die een leerling nodig heeft om op het VMBO basis te
kunnen uitstromen. Vanzelfsprekend werken we ernaar toe dat leerlingen alle basisstof hebben
gehad op onze school, dus tot en met het niveau van groep 8: Tjongersprong 15-16.
Een voorbeeld:
Functioneert een kind op het niveau van bijvoorbeeld begin groep 6, dan komt het in een
instructiegroepje met leerlingen uit groep 6, maar ook met leerlingen uit groep 5, die al het
functioneringsniveau van begin groep 6 hebben gehaald. Omgekeerd geldt dit ook. Een kind uit
groep 7 kan ook op het functioneringsniveau van begin groep 6 werken. Deze kinderen samen krijgen
dan de instructie die het best bij hun functioneringsniveau past.
In ieder lokaal zijn dan twee of drie van deze niveaugroepen aan het werk, die ieder op hun eigen
moment instructie ontvangen. Dit zorgt voor meer betrokkenheid en aandacht, waardoor we meer
aansluiten bij het functioneringsniveau van het kind.
In de praktijk betekent dit het volgende:
Leerlingen doorlopen gedurende de hele basisschool de Tjongersprongen ( minimaal 12,
maximaal 17),
We starten met het vak rekenen op 3 februari,
De leerlingen zijn allen (groep 1-8) op hetzelfde moment in de school aan het rekenen,
De leerlingen van groep 1-2 rekenen gaan via de nieuwe methode “Onderbouwd” het
rekenen oppakken ( Tjongersprong 1-4) en een aantal oudste kleuters gaat al werken met de
stof van begin groep 3 ( Tjongersprong 5)
De leerlingen zijn ingedeeld in de Tjongersprongen op functioneringsniveau,
De Tjongersprongen zijn verdeeld over alle leerkrachten, leerlingen lopen naar het lokaal
waar les wordt gegeven in de voor hen bestemde Tjongersprong,
Ieder half jaar wordt gekeken of een leerling de stap naar een volgende Tjongersprong kan
maken.
Voordat we u in een ouderavond verder zullen gaan informeren, willen we hier eerst een paar weken
mee werken. We kunnen dan nog beter aangeven wat deze manier van werken in de praktijk
betekent en hoe het vervolg hierop zal zijn. Op dinsdagavond 10 maart zullen we u tijdens een
ouderavond verder van deze ontwikkelingen op de hoogte brengen. We hopen dat u allen aanwezig
kunt zijn.
We vinden het spannend om ons onderwijs om te gaan gooien, maar we zijn er van overtuigd dat het
voor de leerlingen fijner gaat werken.
Mede namens het team,
Margriet

Contactavond
Maandag 10 februari is er een contactavond ingepland.
Op deze avond zijn alle leerkrachten aanwezig.
Gedurende de week kunt u ook na schooltijd een afspraak
maken, graag in overleg met de leerkracht. Tijdens de
gespreksmomenten is er gelegenheid om de
leerkracht(en) van uw kind(eren) te spreken. U kunt zichzelf hiervoor opgeven, het kan echter ook
zijn dat de leerkracht u voor deze avond uitnodigt. We verwachten u minimaal 2 x per jaar. Alle 5
avonden is meestal niet nodig. De contactavond is voor de ouders van groep 1-8. De gesprekken op
de avond zijn tussen 19.00 en 21.00 uur en duren 10 minuten. Ook de gesprekken die ’s middags
ingepland worden duren 10 minuten.
U kunt zich opgeven voor de contactavond t/m maandagochtend 3 februari door één van de
onderstaande strookjes in te leveren bij de leerkracht, dit in verband met de voorbereiding van de
leerkrachten op deze gesprekken. Opgaves die na 3 februari binnen komen, worden in principe
doorgeschoven naar de volgende contactavond. Per kind kunt u een eigen strookje gebruiken.
Opgave via de mail alleen naar de eigen leerkracht van ieder kind. De mailadressen van de
teamleden vindt u op de website van school.
De volgende contactavonden zijn: 22 april en 23 juni.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouder(s)/verzorger(s) van …………………………………. is/zijn van plan op de contactavond te komen.
U wordt verwacht van …………… - …………… uur.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouder(s)/verzorger(s) van …………………………………. is/zijn van plan op de contactavond te komen.
U wordt verwacht van …………… - …………… uur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------De
ouder(s)/verzorger(s) van …………………………………. is/zijn van plan op de contactavond te komen.
U wordt verwacht van …………… - …………… uur.

Nieuwe BSO open
U heeft het vast al gezien bij binnenkomst in onze school. De nieuwe BSO is bijna klaar om te starten.
Het ziet er al heel gezellig uit. Op maandagavond 10 februari (tijdens de contactavond) is “Welkom
Kind” van 19-21 uur ook aanwezig. U kunt dan even een kijkje nemen, kennis maken met de
begeleidsters en informatie ontvangen over de kosten e.d.
Loopt u dan geheel vrijblijvend ook even binnen?

“Het Tjongeling”schoolkoor
Vanaf maandagmiddag 3 februari wil juf Hinke een schoolkoor
op onze school opstarten. Ze heeft al promotie in de groepen
4-8 gemaakt en zeventien leerlingen zijn al erg enthousiast
voor deze activiteit. Iedere maandagmiddag zal het koor
samenkomen van 14.15 uur tot 14.45 uur. Heeft uw kind hier
ook interesse in, dan is er nog ruimte om mee te doen. Er zijn
geen kosten aan verbonden.

Spelen in een Rockband: Optreden groep 6-7-8
A.s. maandagmiddag 27 januari is de laatste van de 8 lessen gitaar en keyboard voor leerlingen van
groep 6-7-8. Mocht u het leuk vinden om te horen wat uw kroost in deze rockband laat horen, dan
bent u van harte welkom: groep 6-7 geeft een optreden van 12.30-13.15 uur, groep 7-8 van 13.15
uur tot 14.00 uur.

Staking en studiedag
NB: school dicht op 30 en 31 januari i.v.m. de staking. De studiedag die gepland staat voor 5 februari
vervalt en is een reguliere schooldag geworden.

Opvang voor uw kind tijdens de
studiemiddag en stakingsdagen
In overleg met onze nieuwe BSO Welkom Kind kan er voor de
studiemiddag van 22 januari a.s. opvang worden aangeboden.
Daar de opvang nog niet officieel geopend is, kan uw kind op de genoemde woensdagmiddag vanaf
12 uur tegen een gereduceerd tarief van €2,50 per uur per kind worden opgevangen in het BSO
lokaal. Er wordt een creatieve middag georganiseerd. Er is ruimte voor maximaal 10 kinderen.
Mocht u ook graag opvang willen voor uw kind tijdens de stakingsdagen van 30 en 31 januari, dan wil
de BSO hier ook een mogelijkheid voor bieden. Voor meer informatie en voor de opgave van uw
kind(eren) kunt u contact opnemen met Welkom Kind: Telefoonnummer: 0516 – 850338,
e-mail: info@welkomkindfriesland.nl
Wilt u meer informatie en/of bent u op zoek naar een BSO-plekje voor uw kind(eren)? Neem dan
gerust vrijblijvend contact met Welkom Kind op.
Zij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur.

Groen licht voor de BSO in Oldeberkoop.
Afgelopen woensdag hebben wij een goede GGD inspectie gehad op de BSO. We hebben een positief
advies gekregen en dat betekend dat de deuren van BSO Welkom Kind per 1 februari open gaan.
Bij deze weekinfo hebben we onze informatiefolder bijgevoegd met daarop de contactgegevens en
de tarieven.
Heb je vragen en wil je meer informatie neem dan gerust contact op of kom langs op onze open
avond op 10 februari van 19:00 tot 21:00 uur!
Tot ziens!
Jolanda Sijens
Welkom-Kind

Vakantiespel 2020

Uiterlijke inleverdatum voor vakantiespel 2020 is woensdag 29 januari!
Inschrijven is ook mogelijk via de website ww.vakantiespel.nl.
We hopen jullie in de zomer weer te zien in het bos van Appelscha.
Met vriendelijke groet
Ilona van Veen
Secretariaat Vakantiespel Ooststellingwerf

I.v.m. de staking komt er volgende week geen weekinfo uit.

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
tot 12.00 uur op donderdag 6 februari 2020

