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Agenda december 2019 
 

Datum Activiteit Tijd 

1 december 1e advent – Kinderwoorddienst St. Vituskerk 9.30 uur 

5 december Sinterklaasfeest  

8 december 2e advent  

9 december Adventsviering 8.30 uur – 9.00 uur  

15 december 3e advent  

16 december Adventsviering 8.30 uur – 9.00 uur 

16 december Rijksmuseum groep 6, 7 en 8 10.00 uur – 16.30 uur 

20 december Kerstontbijt 8.30 uur 

20 december  Kerstviering in Atrium Teatskehûs 11.00 uur – 12.00 uur 

20 december Nieuwsbrief 5  

22 december  4e advent  

23 dec. t/m 3 jan. Kerstvakantie  

25 december Kindje wiegen St. Vituskerk 10.30 uur 

26 december Gezinsviering St. Vituskerk 9.30 uur 

 



 

 

 

Personele zaken 
Ziekte en vervanging 
Afgelopen week hebben wij voor het eerst te maken gehad met het feit dat er geen invaller beschikbaar 
was en we het ook niet intern konden oplossen. De kinderen van groep 7/8 hebben ’s ochtends verdeeld 
over de andere vier groepen gezeten en zijn om 12 uur naar huis gegaan. Heel vervelend en we hopen 
ook echt dat dit niet te vaak gaat voorkomen. Er zijn echter nauwelijks/geen invallers beschikbaar.  
Deze week kunnen we het weer oplossen met eigen mensen en juf Holkje (die wij achter de hand heb-
ben, maar die ook een andere baan heeft en dus niet altijd beschikbaar is). 
 
Werkdrukgelden 
De werkdrukgelden die wij sinds afgelopen schooljaar ontvangen om werkdruk bij leerkrachten te ver-
minderen, zetten wij op twee manieren in. Taken die niet groepsgebonden zijn worden door Annemiek 
Popma ingevuld. Zij werkt een aantal uren per week voor school.  
Als tweede hebben we er voor gekozen leerkrachten af en toe uit te roosteren zodat ze tijd hebben om 
bijvoorbeeld administratieve taken te doen. 
Al deze dagen wordt de betreffende groep door Pytrik overgenomen.  
 
Coördinator Passend Onderwijs (CPO) 
Sinds afgelopen schooljaar heeft er een transitie plaatsgevonden m.b.t. de intern begeleiders op de 
scholen van de BMS. Dat geldt dus ook voor onze school. We werken nu met een Coördinator Passend 
Onderwijs (CPO) en daarmee is ook de inhoud van de taak gewijzigd.  
Onze CPO – juf Saskia – staat ook voor de groep. Zij vindt deze combinatie een fijne invulling van haar 
werk. 
Gezien het takenpakket van de CPO hebben wij intern afgesproken dat de CPO niet het aanspreekpunt is 
voor de ouders van de betreffende groep en ook in de meeste gevallen niet bij gesprekken aanwezig is. 
Saskia sluit vanuit haar rol als CPO aan bij vele gesprekken, ook van andere groepen. Dit wil niet zeggen 
dat Saskia niet betrokken is bij de groep, echter de communicatie vindt intern – niet altijd direct voor 
ouders zichtbaar – plaats.  
 
Bovenstaande was voor ons intern wel duidelijk, maar het bleek dat ik dat extern niet duidelijk had ge-
communiceerd. Ik hoop dat ik dat hierbij heb gedaan. 
 

Kanjertraining 
De Kanjertraining vindt dat een school kinderen niet kan verplichten om vriendschap te sluiten met een 
ander kind. Wel kunnen we werken aan bepaalde bevorderlijke voorwaarden. We richten ons dan 
vooral op: kijk elkaar aan, sta rechtop, spreek duidelijk, denk goed over jezelf en ook over een ander, 
toon belangstelling, geef antwoord met meer dan vijf woorden als iemand je iets vraagt, denk positief 
over je mogelijkheden, leer van tegenslag enz. Daar kan een school voor een eenzaam kind veel in bete-
kenen. Daarnaast werken de kinderen ook veel met elkaar samen. Bij kinderen die elkaar zelf nooit op-
zoeken is dat zelfs aan te bevelen.  



 
 

 

Uiteraard gelden er enkele vuistregels: 1. De leerkracht bepaalt wie naast wie zit. 2. De leerkracht kan 
desnoods leerlingen die elkaar nooit opzoeken naast elkaar plaatsen met als doel: leer elkaar respecte-
ren. 3. Ouders zijn partners van de leerkracht: er wordt naar een oplossing gezocht die recht doet aan 
het kind, de ouders en aan de school. Met deze regels streven we er samen naar de voorwaarden te ver-
groten die leiden tot vriendschap. 
 

Worminfectie 
Wij hebben meldingen gehad dat er kinderen zijn die last hebben van wormpjes. Dit is erg vervelend en 
wij vragen uw aandacht hiervoor.  
Kinderen hebben bijvoorbeeld jeuk tussen de billen (m.n. ’s avonds en ’s nachts), vage en terugkerende 
buikpijnklachten en soms zijn er wormpjes in de ontlasting te zien. Echter niet alle kinderen met worm-
infectie hebben klachten of zichtbare wormpjes.  
Om verspreiding tegen te gaan is het belangrijk dat kinderen (en volwassenen) na elk toiletbezoek en 
ook voor elke maaltijd goed de handen wassen. Daarnaast is het belangrijk om regelmatig deur- en licht-
knoppen, speelgoed, tablets etc. schoon te maken. Met goede hygiëne verdwijnen wormpjes meestal 
vanzelf binnen 6 weken. U kunt wormpjes ook zelf behandelen met een wormenkuur van de apotheek 
of drogist. Voor meer informatie kunt u kijken op: thuisarts – mijn kind heeft wormen.  
 

Bag2school – opbrengst  

 
Wederom een mooie opbrengst, waarvoor hartelijk dank! 
In de Leerlingenraad bespreken we hoe we dit bedrag willen besteden voor de kinderen. 

https://www.thuisarts.nl/wormen/mijn-kind-heeft-wormen


 

 

 

Kinderpostzegels – opbrengst  
Wij van groep 7 en 8 hebben mee gedaan aan de Kinderpostzegelactie 2019. Onze school doet inmiddels 
al 27 jaar mee aan deze actie. We zijn langs de deuren geweest om postzegels en andere spullen te ver-
kopen. In heel Nederland hebben 160 000 kinderen meegedaan (dat is 3x de Johan Cruijf Arena gevuld). 
Met elkaar is er in Nederland 9,4 miljoen euro opgehaald. Met dit geld worden zo’n 8500 kinderen ge-
holpen die bijvoorbeeld in de daklozenopvang zitten. 
 
Wij hebben als groep er voor gekozen om geld in te zamelen voor Fier-Friesland. Fier zet zich onder an-
dere in tegen huiselijk geweld tegen vrouwen en biedt deze vrouwen een veilige plek aan. Wij hebben in 
totaal 2574 euro opgehaald en hiervan gaan 650 euro naar Fier. 
 
Hieke en Jurre 
 

Sinterklaas 
Op donderdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest bij ons op school. Als alles voorspoedig ver-
loopt, komt Sinterklaas om 10.00 uur aan bij school. Komt u daar ook? 
Na aankomst gaan de kinderen met hun leerkracht via school naar binnen. Alle bezoekers kunnen via de 
ingang van de Singel naar binnen gaan, waar we het Sinterklaasfeest samen zullen vieren. 
Het feest in de zaal duurt ongeveer tot 11.15 uur. Daarna gaan de kinderen naar de groepen en zal Sin-
terklaas alle groepen bezoeken.  
 
Voor de bezoekers is er na afloop van het programma in de zaal een kopje koffie of thee in de kantine. 
Het is niet de bedoeling om mee de groepen in te gaan.  
De rest van de dag (gewoon tot 14.30 uur) vieren we Sinterklaas met gezellige activiteiten in de groe-
pen. We maken er een mooie feestdag van! 
 
Vrijwillige bijdrage Sinterklaasfeest 
Volgens traditie zijn vorige week de ‘Sinterklaasenveloppen’ weer verspreid in Blauwhuis en omstreken 
met daarin de vraag of u weer een financiële bijdrage wilt leveren voor het Sinterklaasfeest voor de kin-
deren. 
Deze week komen de kinderen van groep 7/8 langs om de enveloppen weer op te halen. 
Mochten u en de kinderen elkaar gemist hebben, of mocht u helemaal geen envelop hebben ontvangen, 
zou u dan zo vriendelijk willen zijn deze/een envelop in de brievenbus van school te deponeren? 
Wanneer dat niet gaat lukken om één of andere reden, wil u dan contact opnemen met school? Dan re-
gelen we iets.  
 

Bezoek Rijksmuseum groep 6, 7 en 8 
Maandag 16 december gaan de groepen 6,7 en 8 op bezoek naar het Rijksmuseum. We volgen daar het 
programma 'Proef de Gouden Eeuw': In een museum mag je nooit ergens aankomen... behalve tijdens 
deze kennismaking met het dagelijkse leven uit de Gouden Eeuw. Tijdens de actieve rondleiding worden 



 
 

 

alle zintuigen van de leerlingen aangesproken. De leerlingen proeven specerijen uit verre landen, ruiken 
het atelier van Rembrandt, voelen hoe zacht de jurken van rijke dames waren en ontdekken de geluiden 
van de Nachtwacht. 
We worden 10.00 opgehaald door de Rijksmuseumbus en ’s middags rond 16.15/16.30 verwachten we 
weer thuis te zijn. Specifieke informatie over dit uitje volgt in Socialschools voor de betreffende groe-
pen. 
 

Klus- en Schoonmaakavond  
Twee keer per schooljaar organiseren wij een klus- en schoonmaakavond. Op deze avond worden school 
en materialen extra schoongemaakt en gewassen. Allerlei zaken die tijdens de reguliere schoonmaak 
niet of te weinig aan bod komen. Schoonmakers mogen niet in kasten en aan materialen komen, dat 
moeten we zelf doen. Daarnaast worden er op zo’n avond klussen gedaan, bijvoorbeeld iets ophangen, 
wieltjes onder een kast zetten of losgeraakte dingen opnieuw goed vastzetten. 
 
Hierbij doen wij een beroep op u als ouders, verzorgers; wij kunnen dit niet allemaal alleen! 
Wij merken echter dat het vaak dezelfde ouders zijn die ons komen helpen en dat het aantal helpende 
ouders sterk terug is gelopen t.o.v. een paar jaar geleden.  
Dit kan enerzijds liggen aan het feit dat het vanuit onze kant niet duidelijk gecommuniceerd wordt wat 
de bedoeling is van zo’n avond en anderzijds omdat u als ouder/verzorger wellicht denkt dat een ander 
vast wel komt of dat u toevallig beide avonden niet kunt. 
 
Omdat het werk dat op zo’n avond verzet wordt voor school – de kinderen dus – van belang is, willen wij 
de beide avonden iets anders organiseren. Dit hebben we met de MR-SAC leden afgestemd. 
Wat houdt dit in? 
We gaan alle gezinnen verdelen over de beide avonden. De helft delen we in in januari en de andere 
helft in juni/juli. We verwachten van ieder gezin één ouder/verzorger op de ingeplande avond of die-
gene neemt die keer iets mee naar huis om schoon te maken/te wassen. 
Lukt het niet op die avond waarop u staat ingepland, dan kunt u zelf zien te ruilen met iemand die op de 
andere avond staat ingepland.  
De indeling voor beide avonden ontvangt u via Social Schools. Daarop kunt u dus ook zien wie op de an-
dere avond is ingepland. 
Uiteraard bent u ook op beide avonden welkom. 
 
Op deze manier kunnen we in een uur/anderhalf uur de school weer helemaal ‘spic en span’ maken!  
Dat willen we toch allemaal? 
 

 Kunnen we op uw hulp rekenen? 
 
Mochten over bovenstaande nog vragen zijn of u heeft tips voor ons, dan horen we dat graag! 
 
 
 



 

 

Kerstontbijt en Kerstviering  
Op vrijdag 20 december gaan we ’s ochtends gezellig met elkaar ontbijten. Aan het eind van de ochtend 
hebben wij de jaarlijkse kerstviering samen met de bewoners van het Teatskehûs. De viering zal plaats-
vinden in het atrium van het Teatskehûs en is van 11.00 uur tot 12.00 uur. U bent uiteraard van harte 
welkom bij de kerstviering. 
Over beide ontvangt u nog informatie via Social Schools. 
 

Vieringen St. Vituskerk 
Zondag 1 december is er om 9:30 u. woord en communievieren met 
voor alle kinderen een kinderwoorddienst waarin we weer op een 
leuke en gezellige wijze het verhaal met de kinderen delen. 
Voor in de agenda al vast de vieringen rond de kerst: 

- Woensdag 25 december om 10:30 Kindje wiegen bij de 
kribbe                                                            

- Donderdag 26 december om 9:30 Gezinsviering met crèche  
 
Tot zondag bij de kinderwoorddienst!!! 
Werkgroep kind en kerk 
 
 
 


