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Agenda februari 2020 
 

Datum Activiteit Tijd 

10 februari Schaatsen groep 5 t/m 8 11.45 uur – 14.30 uur 

14 februari Studiedag team – kinderen vrij  

17 t/m 21 februari Voorjaarsvakantie  

21, 22, 23 februari Carnaval Blauhús  

22 februari Gezinsviering Carnaval St. Vituskerk 19.30 uur 

24 februari Studiedag team – kinderen vrij  

26 februari Aswoensdagviering 11.30 uur – 12.00 uur 

26 februari Rapporten mee  

28 februari Nieuwbrief 7  

 

Personele zaken 
Afgelopen maandag, 3 februari, is Iris Bergsma begonnen met haar LIO -stage in groep 3. Ze is al vaak in 
de groep geweest en de kinderen kennen haar al. Iris zal op maandag, dinsdag en woensdag de groep 
overnemen. Op de donderdag is Juf Annemieke er en op vrijdag juf Pytrik. Het is de bedoeling dat ze 



 

 

zelfstandig een groep leerlingen leert begeleiden en dat ze een reëel beeld van het beroep van onder-
wijsgevende krijgt. Daarin krijgt ze zoveel mogelijk begeleiding, maar het is uiteindelijk de bedoeling dat 
ze helemaal zelf de groep gaat draaien. We hopen dat ze hier een leuke en leerzame tijd krijgt. 
Anja zal andere werkzaamheden op die dagen doen, waaronder individuele kinderen begeleiden en 
eventueel groepen overnemen. 
 

Kanjertraining groep 1 en 2 
Vertrouwensoefening:  
We maken met de klas tweetallen. De ene van het tweetal gaat met de rug naar de ander zitten. Zo kan 
de ander zijn rug masseren. Kriebelen, kloppen, kneden en wrijven. Na afloop wordt de masseur be-
dankt en worden de rollen omgedraaid.  
Door elkaar op deze positieve manier aan te raken, krijgen de kinderen vertrouwen in elkaar en ervaren 
dat ze ook op deze manier contact kunnen hebben.  
Eerst koppelen we vriendjes aan elkaar, daarna kinderen die minder met elkaar hebben en tot slot ma-
ken we tweetallen van kinderen die zeer weinig contact hebben. Het is prachtig om te zien hoe kinderen 
genieten van vooral het wrijven en hoe het zelfvertrouwen van de masseur groeit wanneer hij/zij be-
dankt wordt.  
 

 
 

Privéberichten in Social Schools 
Social Schools biedt de mogelijkheid om één op één te communiceren tussen ouder en leerkracht. Hier-
voor zijn 2 mogelijkheden: 

1. Via ‘Nieuw persoonlijk bericht’ 
2. Via ‘Gesprekken’ 

 
Wij willen u hierbij met klem vragen om voor privéberichten gebruik te maken van optie 1: ‘Nieuw per-
soonlijk bericht’! 



 
 

 

Via de optie ‘Gesprekken’ ontvang je namelijk geen melding en dit is ook niet in te stellen. We hebben 
hier al contact over gehad met Socials Schools. Hierdoor kunnen vervelende situaties ontstaan doordat 
u als ouder of de leerkracht vanuit school iets heeft gecommuniceerd, maar dit niet opgemerkt en gele-
zen wordt door de ontvanger.  
Dus nogmaals: alleen gebruik maken van ‘Nieuw persoonlijk bericht’ en géén gebruik maken van ‘Ge-
sprekken’. 
 
Ziekmelding 
Voor een ziekmelding van uw kind is nog steeds de afspraak dat u ’s ochtends belt met school.  
Leerkrachten kijken namelijk niet voortdurend in Social Schools op het moment dat ze al aan het werk 
zijn en missen daardoor het bericht. Daarnaast hechten wij ook waarde aan even persoonlijk contact. 
Mocht u echt geen contact kunnen krijgen, dan kunt u alsnog een mail sturen of een nieuw persoonlijk 
bericht aan de leerkracht.  
 

Schaatsen groep 5 t/m 8 
Aanstaande maandag – 10 februari – gaan de groepen 5 t/m 8 naar Thialf om te schaatsen. Dit organise-
ren wij ieder jaar/winter wanneer er geen natuurijs is om op te schaatsen. De organisatie (en betaling 
van kosten) vindt plaats in samenwerking met de ijsclub. Hartstikke mooi! 
We vertrekken maandag om 11.45 uur vanaf school en zijn rond 14.30 uur terug. 
 
Wat moeten de kinderen meenemen? 

- Schaatsen (liefst goed geslepen) 
- Handschoenen en muts (verplicht!) of nog beter: een helm  

Mocht u zelf geen schaatsen hebben, dan kunt u wellicht schaatsen van iemand lenen.  
Eventueel kunnen er schaatsen gehuurd worden in Thialf. Hier zitten kosten aan verbonden! 
 
Leden van de ijsclub geven schaatsclinics aan de kinderen. Dit zal in 3 verschillende niveaus gebeuren.  
Vraag voor de ouders: in welke groep schat u uw schaatsende kind in? 

1. Beginnersgroep 
2. Middengroep 
3. Ervaren groep 

 
Wilt u bovenstaande doorgeven aan de leerkracht via Social Schools middels ‘Nieuw persoonlijk be-
richt’? 
 

CITO-toetsen en monitoring 
De afgelopen weken hebben alle kinderen van groep 3 t/m 8 de M-toetsen van CITO gemaakt. Alle gege-
vens zijn door de leerkrachten ingevoerd en tijdens de beide studiedagen vindt de monitoring van alle 
gegevens plaats. Dat houdt in dat we trends in kaart brengen, analyseren en interventies met elkaar be-
spreken. Alle gegevens worden vervolgens meegenomen in de planning van ons onderwijs. 
 



 

 

Rapporten en gesprekken 
Na de Voorjaarsvakantie ontvangen alle kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport. Bij het rapport vindt u 
een begeleidende brief over het eventueel inplannen van een facultatief gesprek. Ook de leerkracht kan 
hierin aangeven dat zij een gesprek wil. Het is echter niet de bedoeling om de schriftelijke rapportage 
(rapport) ook nog eens bij alle kinderen mondeling toe te lichten. 
 

Save the Date 
Juni 2021 bestaat de St. Gregoriusschool 100 jaar! Dat gaan we vieren en daarom vragen wij u alvast de 
datum te reserveren: 
 

 
 
 

Donald Ducks of andere tijdschriften 
Wie heeft er thuis nog Donald Duckjes of andere kindertijdschriften die we hier op school kunnen lezen 
(het liefst wat nieuwe versies…)? Graag inleveren bij juf Anja. 
 
 



 
 

 

 

Bezoek Planetarium groep 3 
Dinsdag 25 februari gaan de kinderen van groep 3 op stap naar het Planetarium in Franeker. Ze werken 
op dit moment aan het thema de ruimte. Het is een thema wat de meeste kinderen ontzettend aan-
spreekt. Ze weten er al best veel van en willen er ook van alles nog over leren. We hopen op een aantal 
vragen dan ook antwoorden te krijgen. Leuk om nog te vermelden dat er zoveel ouders waren die wel 
mee wilden om te rijden en te begeleiden. Grote ouderbetrokkenheid! 
 

Vieringen St. Vituskerk 
Vieringen in de St. Vituskerk 
Zaterdag 22 februari is er om 19:30 een carnavalsviering in de St. 
Vituskerk, en is er voor de kinderen weer een Kinderwoorddienst.   
Dat wil je niet missen! 
 
Iedereen is van harte welkom! 
 
 


