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Agenda november 2019
Datum
20 oktober
21 t/m 25 oktober
28 okt. t/m 1 nov.
Maand november
11 november
18 november
29 november

Activiteit
Viering St. Vituskerk Wereldmissiedag
Herfstvakantie
Bag2School actie
Kwartiergesprekken
Sint Maarten
Kwartiergesprekken avond
Nieuwsbrief 4

Tijd
9.30 uur

Personele zaken
Er zijn en komen meerdere stagiaires bij ons op school. Iris (PABO) komt vanaf februari haar LIO-stage
doen in groep 3. Zij is nu ook al af en toe op woensdag aanwezig. Ilse (PABO) is gestart in groep 7/8.
Vanaf begin november komt Marjan (onderwijsassistent) in groep 1/2 en Naomi (onderwijsassistent)
start dan in groep 4/5. Deze stagiaires zullen het hele schooljaar bij ons zijn.

Hiernaast komen Jesca (groep 1/2) en Hedwig (groep 6) hun snuffelstages bij ons invullen.
We wensen al onze stagiaires een hele fijne tijd toe bij ons op school!

Staking 6 november
De onderwijsvakbonden hebben een stakingsdag aangekondigd op woensdag 6 november. Dan wordt de
begroting van OCW in de Tweede Kamer besproken.
Het leraren- en schoolleiderstekort is zó groot dat dagelijks in het hele land klassen naar huis worden gestuurd.
Bij ons is dat tot op heden gelukkig nog niet aan de orde geweest, maar wij kunnen niet garanderen
dat er een moment komt waarop wij ook genoodzaakt zijn een groep naar huis te sturen omdat er gewoonweg geen leerkrachten meer zijn.
Voor woensdag 6 november betekent het in ieder geval dat de leerkrachten gaan staken en dat er voor
die groepen geen onderwijs wordt verzorgd. School is dus dicht op woensdag 6 november.
Leerkrachten die die dag niet werken, zijn solidair met de leerkrachten die staken.

Kanjertraining
Vertrouwensoefeningen
Voor kinderen is het belangrijk om elkaar te kunnen vertrouwen in de klas. Als uitgangspunt hebben we
bij het doornemen van de smileyposter met elkaar besproken dat we graag te vertrouwen willen zijn
maar dat vertrouwen ook een kans moet hebben om te groeien. Om dat te stimuleren heeft de Kanjertraining veel vertrouwensoefeningen die de kinderen onderling meer vertrouwen kunnen geven. Voor
kinderen is het belangrijk dat ze bij het doen van deze oefeningen en spellen altijd zelf kunnen aangeven
of ze zich er prettig bij voelen en mee durven te doen. Als leerkracht is het goed om het meedoen te stimuleren maar vooral ook om hier begrip voor te hebben. Een voorbeeld van zo’n oefening is ‘de stoel’:
ga dicht achter elkaar staan, pak elkaar bij de middel, zak door de knieën en ga zitten op de knieën van
degene die achter je staat.

Start school
Het is hartstikke leuk dat u gezellig mee de klas inkomt ’s ochtends voor schooltijd, maar we willen u
vriendelijk verzoeken te vertrekken als de bel gaat. Wij willen dan echt beginnen. Het komt nu regelmatig voor dat we moeten wachten op de laatste ouders.
Als u laat binnenkomt, kunt u helaas de klas niet meer in en zult u op de gang afscheid moeten nemen.

Schoolfruit
Helaas zijn wij dit jaar niet ingeloot voor het Schoolfruit. We hebben wel de garantie gekregen dat we
volgend schooljaar weer mogen meedoen.

Gebruik schoolpleinplein na schooltijd
We hebben een prachtig schoolplein om op te spelen, zowel onder schooltijd als na school en in het
weekend en de vakanties. Wij hebben afspraken over hoe wij met het plein omgaan, zodat wij de goed
kunnen onderhouden. Echter na schooltijd worden deze afspraken helaas meteen niet meer toegepast.
Dat betekent dat kinderen overal fietsen en met skelters e.d. crossen: op de zachte tegels maar nog erger het gras en kunstgras.
We zouden het zeer op prijs stellen wanneer u dit thuis met uw kind(eren) zou willen bespreken. Het
zou toch zeer kwalijk zijn wanneer deze mooie speelplek vernield wordt.
Wij corrigeren de kinderen wanneer wij nog op school zijn, maar dat is natuurlijk lang niet altijd. Het zou
erg vervelend worden als wij schade moeten gaan verhalen…

Dassenpad groep 3
Dinsdag 29 oktober gaan de kinderen van groep 3 naar het Dassenpad in het bos in Oudemirdum. Het is
handig om die dag deze kinderen kleren aan te doen die vies mogen worden. BIj vies/nat weer zijn laarzen en een regenjas heel handig.
Na de tijd moeten de kinderen thuis op teken worden gecontroleerd. We hopen op mooi weer en maken er een leuk uitstapje van.

Typelessen
Op vrijdag 1 november start de typecursus voor kinderen uit groep 7. De lessen vinden op school plaats
van 14.45 uur tot 16.00 uur. De kinderen kunnen dus na school op school blijven. Ze nemen even iets
mee als tussendoortje en gaan een kwartiertje naar buiten voordat ze de les ingaan.
Hieronder vindt u de cursusdata:
Les 1: 01 november
Les 6: 24 januari
Les 2: 15 november
Les 7: 07 februari
Les 3: 29 november
Les 8: 06 maart
Les 4: 13 december
Les 9: 20 maart
Les 5: 10 januari

Kwartiergesprekken inplannen Social Schools
De kwartiergesprekken voor groep 1 t/m 7 zullen in de maand november plaatsvinden. Er zit één gezamenlijke avond bij, maandagavond 18 november. In de gesprekken wordt een update gegeven over hoe
het gaat met uw kind in de klas en ook kunt u vertellen hoe het thuis gaat.
De uitnodiging van SocialSchools voor het inplannen van uw gesprek ontvangt u zondag 27 oktober en
de mogelijkheid om in te schrijven start op maandag 28 oktober 8.00 uur en sluit op donderdag 31 oktober 20.00 uur. Zit er echt geen moment bij waarop u kunt of lukt het niet met inplannen, wilt u dan contact opnemen? In overleg komen we er altijd uit!
 Wilt u uw gesprek inplannen voor die datum?

Bag2school – kledinginzameling
In de week na de herfstvakantie organiseren wij een kledinginzamelingsactie. Wij zamelen dan kleding in
die naar mensen gaat die het hard kunnen gebruiken en het zelf niet kunnen betalen. Wij doen dit weer
via de organisatie Bag2School Nederland.
Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen, instellingen en verenigingen en keert per kilo een
bedrag uit. Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze wijze van werken is een mooie
manier om van niet meer gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te sparen voor school.
Het geld zal gebruikt worden voor de kinderen. In de Leerlingenraad wordt dit besproken.
Kom in actie!
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door een (vuilnis) zak te
vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van Bag2School voor een volledige lijst met wat er
wel en niet ingezameld mag worden, www.bag2school.nl. Daarnaast vindt u hier nog meer informatie
over hoe de inzameling in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat.
In de week voor de vakantie krijgen de kinderen een zak mee voor de Bag2School actie.
Breng uw zakken alstublieft naar school (op het leerplein) in de week van maandag 28 oktober t/m vrijdag 1 november en help ons om samen een fantastische inzameling neer te zetten!
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij deze inzameling.

Vieringen St. Vituskerk
Zondag 20 oktober is er om 9:30 uur een gezinsviering met thema Wereldmissiedag van de kinderen. Overal ter wereld helpen kinderen andere kinderen met deze actie. Ook vanuit Blauwhuis kunnen de kinderen meehelpen
door de mooi versierde en gevulde theedoosjes zondag mee te nemen naar
de kerk. Laten we er weer een gezellige gezinsviering van maken.
Voor de allerkleinsten is er een crèche in de pastorie.
Werkgroep kind en kerk

