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Personele zaken 
Zoals via Social Schools al eerder gecommuniceerd, 

is corona dichterbij gekomen en hebben wij daar in-

middels ook mee te maken. Tot nu toe hebben we 

de vervanging kunnen regelen door extra inzet en 

flexibiliteit van de eigen leerkrachten. Daar zijn we 

allemaal erg blij mee; zo kan ons onderwijs toch 

plaatsvinden zoals wij het graag willen! 

We hopen dan ook en gaan er vanuit dat er geen 

tweede lockdown komt waarbij ook de basisscholen 

zouden moeten sluiten. Waar we wel mee rekening 

moeten houden, is dat er mogelijk een keer een mo-

ment komt dat er geen leerkracht beschikbaar is 

voor een groep en de betreffende groep dus thuis 

moet blijven. Wij doen iedere keer ons uiterste best 

om dit te voorkomen. 

 

Kanjertraining  
Bij de Kanjertraining hoort ook een leerlingvolgsys-

teem en hierin wordt de sociaal emotionele ontwik-

keling van de leerlingen gevolgd. Dit doen wij op de 

volgende manier:  

Twee keer per jaar (in de periode rond de herfstva-

kantie 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 een ander of heb ik het gevoel 

gepest te worden, etc.). Voor alle groepen vullen ook 

de leerkrachten een vragenlijst in over hoe zij de kin-

deren zien.  

 

De uitslagen worden tijdens een groepsbespreking 

besproken door de leerkracht van de groep en de 

CPO-er. Wanneer er aandachtspunten zijn die van 

belang zijn om te bespreken met u als ouder/verzor-

ger, wordt er contact met u opgenomen door de 

leerkracht. Tevens kan een leerkracht ervoor kiezen 
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om de kinderen uit de groep een sociogram in te la-

ten vullen indien wenselijk is om meer inzicht te krij-

gen in de sociale structuur van de groep.  

 

Dalton 
Kwartiertjesbord 

Kort na de zomervakantie hebben we deze mooie 

borden in de klas gekregen. Op de borden staat pre-

cies per kwartier aangegeven wat er op het pro-

gramma staat. Sinds deze week zijn deze borden he-

lemaal compleet gemaakt met mooie, strakke mag-

neetkaartjes. Met kleur geven we aan wat het voor 

soort les is. Het kan gaan om een instructie of om 

een toets bijvoorbeeld.  

We hebben afspraken gemaakt over de manier 

waarop de borden gebruikt worden in de groepen.   

 

 
 

10 minuten gesprekken  
In de maand november worden de 10 minutenge-

sprekken gevoerd. De gesprekken kunnen niet fysiek 

plaatsvinden, maar zullen online gevoerd worden. U 

kunt zelf vanaf vrijdagavond 30 oktober uw gesprek 

inplannen via Social Schools. U ontvangt dan van de 

leerkracht een uitnodiging met een link, zodat het 

gesprek net als vorig schooljaar via Zoom kan plaats-

vinden. Wilt u van tevoren even testen of alles 

werkt? Dan kunnen we zonder vertragingen en met 

zo weinig mogelijk technische strubbelingen in ge-

sprek gaan.   

 

Excursies en uitstapjes 
In deze periode laten we excursies en uitjes niet 

doorgaan. Als er iets gepland was/is, dan wordt dat 

verplaatst of (helaas) gecanceld. Dit geldt tot een na-

der te bepalen moment, afhankelijk van de (co-

rona)ontwikkelingen. 

 

Sint Maarten  
Woensdag 11 november is het Sint Maarten en deze 

dag zal er vanwege Corona anders uitzien dan wij ge-

wend zijn. Natuurlijk zullen wij op school allemaal 

een lampion knutselen. Dit lichtje kan dan mee naar 

huis, zodat bij iedereen in huis een feestelijk lichtje 

kan schijnen.  

Helaas kunnen wij dit jaar niet naar Avondrust om 

daar te zingen en onze lichtjes te laten schijnen.  

Op school zullen wij in het speellokaal gezamenlijk 

gaan luisteren naar het verhaal van Sint Martinus en 

als het weer het toe laat, zullen wij met alle kinderen 

van school een rondje met de lampionnen door Mak-

kum maken en daarbij zeker het Avondrust niet 

overslaan. Langs de deuren gaan met de zelfge-

maakte lampionnen is dit jaar misschien niet heel 

verstandig, maar de kinderen nemen in ieder geval 

allemaal een lichtje mee naar huis om daar gezellig-

heid te brengen.  

 

Sinterklaas en Kerst 
We zijn al bezig met de plannen en organisatie van 

Sinterklaas en Kerst. U begrijpt dat beide feesten an-

ders gevierd gaan worden dan gebruikelijk. Beide 

gaan in ieder geval door op onze school. 

We informeren u verder via Social Schools. 

 



 
 

 

Actie Jeugdhulp Friesland 
Heeft u het spandoek op ons schoolhek gezien? 

Daarmee wordt aandacht gevraagd voor pleegzorg. 

De actie van Jeugdhulp Friesland en de William 

Schrikker Groep wordt ondersteund door de ge-

meente Súdwest Fryslân. 

 

Opgroeien in een gezin. Voor de meeste kinderen is 

dit de normaalste zaak van de wereld. Maar wat als 

de problemen in een gezin zo groot zijn dat een kind 

(tijdelijk) niet thuis kan wonen? Dan is (tijdelijk) wo-

nen in een pleeggezin vaak het beste alternatief. In 

Friesland wonen bijna 850 kinderen in een pleegge-

zin. Dat lijkt veel maar toch wordt voor veel andere 

kinderen een warm gezin gezocht. 

 

Iedereen kan in principe pleegouder worden. Wat 

telt is dat u een kind structuur, warmte en veiligheid 

kunt bieden. Er zijn verschillende vormen van pleeg-

zorg. Sommige kinderen wonen zeven dagen in de 

week bij hun pleeggezin. Anderen af en toe een 

weekend of tijdens de vakantie. Dat hangt af van wat 

het beste is voor het pleegkind. 

 

Wilt u meer weten? Op een informatiebijeenkomst 

delen pleegouders en hulpverleners ervaringen om u 

een zo goed mogelijk beeld van pleegzorg te geven. 

En wat erbij komt kijken om pleegouder te worden. 

Om wat voor kinderen het gaat, hoe het voorberei-

dingstraject eruit ziet en welke ondersteuning gebo-

den wordt. Op www.jeugdhulpfriesland.nl/pleeg-

ouderworden vindt u meer informatie en kunt u zich 

vrijblijvend aanmelden voor een bijeenkomst voor 

meer informatie. 

 

Zespri ballenactie 
Door stickers van de Zespri-kiwi’s te verzamelen kun-

nen we sparen voor speelballen voor school. 

150 stickers = 10 ballen 

300 stickers = 20 ballen 

Wij willen u dan ook vragen om de stickers aan uw 

kind mee te geven naar school zodat we de spaar-

kaart snel vol hebben. 

Tip: plak ze op een plastic zakje zodat ze makkelijk 

mee te nemen zijn! 

 

 
 

Inzamelactie speelgoed 
Begin december wordt het bekende kinderfeest 

weer gevierd. Om het feest ook mogelijk te maken 

voor kinderen die het thuis wat minder breed heb-

ben, wordt er in Makkum weer een inzamelingsactie 

van speelgoed georganiseerd.  

Mocht u dus speelgoed ‘over’ hebben, dan kunt u 

dat brengen bij de peuterspeelzaal aan de Lieuwke-

mastraat.  

Voor informatie kunt u contact opnemen met 

Harmke Adema: 06 – 47 15 75 79. 

Alvast bedankt! 

 


