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Voorwoord 
We zitten alweer in een spannende tijd. De kin-
deren zitten vol van Sinterklaas en wat die 
Goedheiligman ons allemaal gaat brengen. 
De school is prachtig versierd door onze actieve 
Ouderraad. Toen wij op 14 november op school 
kwamen werden we blij verrast door de prach-
tige Sinterklaasversieringen in de school. Mede 
hierdoor is het super gezellig in de school on-

danks de koude dagen. We willen de actieve ou-
ders van onze Ouderraad hartelijk danken voor 
de mooie versiering.  
Laat Sinterklaas maar komen. Wij zijn er klaar 
voor! 
 
De ouderraad zoekt trouwens nog naar nieuwe le-
den. Het zou fijn zijn als mensen, die het leuk vinden 
om activiteiten mee te organiseren, zich melden. Dat 
mag je doen bij de andere leden van de ouderraad of 
via een persoonlijk berichtje via Social Schools aan 
Annemieke of juf Mariëlle.  
 

Personele zaken 
Zoals jullie ongetwijfeld weten is juf Annika van 
groep 7-8 zwanger. Dat is natuurlijk geweldig 
nieuws voor haar en haar partner. Ze verwach-
ten hun eerste kindje op of rond 21 januari 
2023.  
Annika heeft ervoor gekozen om haar zwanger-
schapsverlof in te laten gaan op 25 december 
zodat het verlof gelijk valt met onze Kerstvakan-
tie. Begin mei zal haar zwangerschapsverlof zijn 
afgelopen. Dat zal waarschijnlijk direct na de 
meivakantie zijn (Annika heeft het allemaal su-
per goed gepland voor ons). Vanaf dat moment 
komt Annika tot aan de zomervakantie voor 3 
dagen per week terug (voor de overige dagen 
neemt ze ouderschapsverlof). Een spannende 
tijd voor haar, maar ook voor ons. 
Want zoals jullie weten is het ondertussen vrij-
wel onmogelijk om personeel te krijgen binnen 
het onderwijs. De vacature ter vervanging van 
Annika staat al ruim twee maanden overal ge-
publiceerd maar we hebben nog geen enkele 
reactie. 

Agenda december 2022 
  

Datum Activiteit 

29 november Schoen zetten  

5 december Sinterklaasfeest!!! 

8 december Adventviering + ouders gr. 1-2 & 

7-8 

22 december Kerstviering + ouders gr. 5-6 

22 december Kerstlunch 

23 december Nieuwsbrief nr. 5 

 



 

 

Gelukkig zijn in onze school de groepen klein en 
kunnen we zelf het een en ander opvangen, 
maar dat doen we natuurlijk pas in uiterste 
nood. 
We hebben nog even de tijd en zoeken dus nog 
verder binnen ons netwerk. Ondertussen heb-
ben we een noodplan uitgewerkt met elkaar 
waarin het ons gelukt is om de kwaliteit van het 
onderwijs aan jullie kinderen optimaal te hou-
den. Stiekem hopen we natuurlijk dat ons nood-
plan overbodig blijkt te zijn, want de school 
draaien volgens het noodplan vraagt wel het ui-
terste van ons team. Zodra we iets meer weten 
houden we jullie uiteraard op de hoogte. 
 

Donatie Ondernemers- 
vereniging Makkum  
Op mijn oproep voor ouders die mee willen 
denken over de herinrichting van ons school-
plein hebben we slechts 1 reactie ontvangen. 
Dat is wel jammer want zoveel mogelijk ideeën 
en hulp zouden waardevol zijn. Binnenkort gaan 
we starten met het werkgroepje, dus misschien 
zijn er toch nog mensen die mee willen denken? 
U kunt zich dan nog steeds aanmelden via een 
persoonlijk berichtje aan Annemieke via Social 
Schools. 
Omdat een concreet plan voor het schoolplein 
nog ontbreekt, hebben we ervoor gekozen om 
de donatie van de Ondernemersvereniging in te 
gaan zetten voor ons podium. Binnen ons on-
derwijs hechten we er belang aan dat kinderen 
regelmatig op een podium staan. Ze leren mede 
daardoor zich te presenteren en voor de groep 
te durven staan. Iets dat voor de eigen ontwik-
keling, voor het zelfvertrouwen maar ook voor 
veel beroepen later, van belang is.   
We hebben offerte laten maken voor een gor-
dijn en ophangsysteem achter het podium. 
Hierdoor krijgen we een mooie achtergrond bij 
optredens van de kinderen en komt voortaan 

ook het decor (aan het ophangsysteem) mooi 
uit bij musicals en andere optredens.  
Inmiddels heeft de Ondernemersvereniging ons 
plan goedgekeurd (ondanks dat we het budget  
overschrijden) en is er opdracht gegeven aan 
het stoffeerdersbedrijf om de gordijnen te ma-
ken en te leveren.  
We denken dat ons leerplein en ons podium er 
extra mooi, doelmatig en praktisch door wordt 
en kunnen dan ook niet wachten tot het klaar 
is. Waarschijnlijk wordt het na de kerstvakantie 
maar we hopen stiekem dat het eerder klaar is. 

 
Studiedag 7 november 
Op 7 november hadden we een studiedag met 
het hele team. 
Op de studiedag zijn we bezig geweest met 
onze aanpak voor (meer)begaafde kinderen. 
Het is van belang binnen het onderwijs dat we 
ook kinderen die méér kunnen blijven uitdagen 
en mogelijkheden geven om zich verder te ont-
wikkelen. Ook hebben we gekeken naar de pro-
filering van onze school binnen Makkum en hoe 
we ons dus onderscheiden van de andere scho-
len. 
We denken dat we met ons Daltononderwijs in 
Makkum écht verschil maken ten opzichte van 
de andere, meer traditionele, scholen. Daarom 
gaan we ons op dat gebied niet alleen steeds 
verder door ontwikkelen maar gaan we er ook 
voor zorgen dat ons Daltononderwijs veel zicht-
baarder wordt. We hebben er allemaal zin in 
om dat vorm te gaan geven.  
De eerste ideeën hiervoor zijn;  betere zicht-
baarheid van de school vanaf de straat, een 
aantrekkelijker schoolplein (is ook iets dat we 
onze kinderen erg gunnen) en kinderen die zelf 
het verhaal van onze school kunnen vertellen 
aan geïnteresseerde ouders (tijdens een rond-
leiding).  



 
 

 

Verder blijven we ook nieuwe elementen aan 
ons Daltononderwijs toevoegen en ook die zul-
len steeds zichtbaar en merkbaar gemaakt wor-
den binnen de school.  
 

Sint Maarten 
Op 11 november (de naamdag van onze school) 
vierden we uiteraard Sint Maarten met elkaar. 
Dit jaar konden we eindelijk weer onze oude 
traditie oppakken en gingen we op bezoek bij 
Avondrust. In een lange optocht en trots met 
onze lampions in de hand vertrokken we er-
heen. We werden erg enthousiast ontvangen. 
Toen we een muzikaal optreden verzorgden 
voor de bewoners van Avondrust zat de sfeer er 
natuurlijk goed in. 
Omdat ze zo blij waren met onze komst kregen 
alle kinderen ook nog een traktatie. Fijn dat we 
de Coronaperikelen even achter ons konden la-
ten en de mensen van Avondrust blij konden 
maken.   

 

 
 
 
 

Kanjertraining 
Wij vinden het belangrijk om onze leerlingen op 
sociaal-emotioneel gebied goed in beeld te 
hebben. Dit doen wij in het leerlingvolgsysteem 
van de Kanjertraining, hierin wordt de sociaal 
emotionele ontwikkeling van de leerlingen 
gevolgd. Dit doen wij op de volgende manier:  
Twee keer per jaar (in de periode rond de 
herfstvakantie en rond de meivakantie) vullen 
de kinderen van groep 5 tot en met 8 allemaal 
een vragenlijst op de computer in over hoe zij 
hun eigen gedrag in de klas zien (hoe 
hulpvaardig ben ik, vind ik mijzelf te 
vertrouwen, pest ik wel eens een ander of heb 
ik het gevoel zelf gepest te worden, etc.). Voor 
alle groepen vullen ook de leerkrachten een 
vragenlijst in over hoe zij de kinderen zien. Na 
de herfstvakantie hebben de leerlingen van 
groep 5 tot en met 8 zelf allemaal een lijst 
ingevuld. Alle leerkrachten hebben over alle 
leerlingen een lijst ingevuld. Tevens hebben de 
kinderen van groep 1 tot en met 8 allemaal een 
sociogram ingevuld.  
De uitslagen van deze gegevens worden tijdens 
een groepsbespreking besproken door de 
leerkracht(en) van de groep en de CPO-er. 
Wanneer er aandachtspunten zijn die van 
belang zijn om te bespreken met u als 
ouder/verzorger, wordt er contact met u 
opgenomen door de leerkracht.  
 

Dalton 
Twee van de kernwaarden van ons onderwijs 
zijn ‘verantwoordelijkheid’ en ‘zelfstandigheid’. 
Op steeds meer momenten kunnen de kinderen 
laten zien dat zij verantwoordelijkheid nemen 
voor hun eigen leerproces. Kinderen van groep 
1-2 plannen bijvoorbeeld zelf in de week wan-
neer zij een taak gaan maken. Sommige kin-
deren vinden het heerlijk om deze taken met-
een aan het begin van de week te plannen en 



 

 

anderen stellen dit juist uit tot het eind van de 
week. In groep 3-4, 5-6 en 7-8 worden deze 
vaardigheden uitgebreid. Hierdoor zie je ook in 
bijvoorbeeld in groep 7-8 dat sommige leer-
lingen precies weten welke taken zij van de 
weektaak zelfstandig kunnen maken en zij be-
denken dan wanneer ze dit gaan doen. De een 
heeft dan op dinsdag de zelfstandige taken al af 
terwijl een ander deze mooi over de week ver-
deeld. Weer een ander heeft het overzicht nog 
niet helemaal en wordt door de leerkracht on-
dersteunt. Zo zal elke leerling de begeleiding 
krijgen die hij of zij op dat moment nodig heeft.  
 

 

Herfst en Sint 
Mooi om te zien hoe kinderen serieus aan het (sa-

men) werken zijn rondom de thema’s Herfst en Sin-

terklaas.  

 

Herfstsoep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Stoomboot bouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerken aan 

een  Cadeautjes-

werper voor Piet 

  

 

 
 

 

 

     Stoomboot maken 

 

 

 

 

Wat zie je door het sleutelgat? 


