NB 08, 26 maart 2021

Agenda april 2021
Datum

Activiteit

29 maart

Wandelen voor water

april

10-minutengesprekken

1 april

Witte donderdag – Paasviering (alternatief)

2 april

Goede vrijdag - vrij

5 april

Tweede Paasdag - vrij

7 april

Herdenking

7 april

Himmeldei

20, 21 april

CITO Eindtoets

26 april

Sport- en speldag

27 april

Koningsdag – vrij

28 april

Studiedag team – kinderen
vrij

30 april

Nieuwsbrief 9

3 t/m 14 mei
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Voorwoord
Zoals we afgelopen dinsdag hebben kunnen horen,
zijn we nog niet van corona af…
We moeten het nog maar even volhouden zo met
z’n allen. Dat gaat ook zeker lukken, al vraagt het wel
wat van iedereen. Het vraagt flexibiliteit, maar
vooral vertrouwen en begrip zijn sleutelwoorden.
Niet alles verloopt zoals je dat zelf misschien graag
wilt en dan moet je soms even slikken en accepteren
dat het is zoals het is…
We willen allemaal zo graag dat het weer enigszins
normaal wordt, maar zoals u heeft kunnen merken,
zijn we daar nog niet!
Groepen kinderen naar huis sturen/thuis laten, dat is
het laatste wat we willen. Maar we blijven de richtlijnen van het RIVM volgen en dus ook die van de GGD.
We hopen maar dat we niet (te vaak) meer te maken
krijgen met besmettingen binnen school…
Ondanks het feit dat we het ook wel wat spannend
blijven vinden, lukt het ons met elkaar ook om fijn te
werken en vooral ook heel fijn te spelen. En gelukkig
zien we blije kinderen en kunnen we daar ook samen
van genieten!

Nog een tip m.b.t. testen:
Het is zinvol om een DigiD voor uw kind(eren) op te
vragen/aan te maken. Mocht er dan een groep naar
huis moeten en leerlingen worden getest, dan kunt
veel sneller de uitslag zien dan wanneer u moet
wachten op een telefoontje.

Personele zaken
Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

Vernieuwbouw
In de bijlage vindt u een foto update van de werkzaamheden die tot nu toe gebeurd zijn.

Gesprekken in Social
Schools
Wij krijgen regelmatig klachten over de gesprekken
functie in Social Schools. Niet iedereen ontvangt een
melding als er is gereageerd of een leerkracht reageert juist niet op jouw gesprek.
Eerder hebben we aangegeven om altijd een privébericht (Nieuw persoonlijk bericht) te schrijven, zodat je zeker weet dat de betreffende leerkracht(en)
een melding krijgen en je bericht lezen.
Vanaf morgen zal de functie gesprekken, nu nog te
zien tussen administratie en agenda, daarom verdwijnen uit Social Schools.

Kanjertraining
De Kanjertraining staat elke week in elke klas op het
rooster en tijdens de dagelijkse gang van zaken handelen wij volgens de Kanjerprincipes. In alle groepen
zijn we bezig met groepsvorming en doen we regelmatig spelletjes en vertrouwensoefeningen.
Groep 3-4 heeft een heel bijzondere Kanjertraining
in de sporthal gehad. Mevrouw Rika Wind van Be-

weegteam Súdwest Fryslân verzorgt twee lessen (afgelopen week was een les en in april volgt er nog
een les). Natuurlijk wordt er lekker veel bewogen,
maar de lessen gaan ook over het omgaan met teleurstellingen en hoe je, door stevig te gaan staan,
stop kunt zeggen.
In april vullen de kinderen van groep 5 tot en met 8
weer KanVas vragenlijst in. De vragen gaan over hoe
de kinderen hun eigen gedrag zien op gebied van
hulpvaardig zijn, storend gedrag vertonen, positieve
en/of negatieve gevoelens en intenties. Ook de leerkrachten vullen per kind een vragenlijst in, dit is van
groep 1 tot en met 8. Op deze manier kunnen wij het
sociaal emotioneel welbevinden op groepsniveau en
leerling-niveau bekijken en indien nodig verbeteren.

Dalton
Een van de kernwaarden van het Daltononderwijs is
samenwerken. Binnen in de eigen groep gaat dit heel
goed en wordt er vaak overlegd en samengewerkt
aan opdrachten. Daarnaast hechten wij ook waarde
aan het samenwerken als school. In deze tijd is het
nog niet zo makkelijk om gezamenlijk aan een project of doel te werken. Toch blijven wij de weg vinden om dit door te laten gaan. Zo hebben we vorige
week woensdag hebben deelgenomen aan de ‘Grote
Rekendag’. In de groepen werd er samengewerkt
aan opdrachten en konden we toch als school op
‘Rekenreis’. Naast samenwerken vinden we het ook
belangrijk dat onze kinderen maatschappelijk betrokken zijn. Met onze vastenactie ‘Wandelen voor
Water’ maken we ons samen sterk voor een wereldprobleem. Verder op kunnen jullie hier meer over lezen. Een project dichter bij huis is ‘Himmeldei’. Op
woensdag 7 april gaan alle kinderen met hun leerkracht een stukje Makkum opruimen. Wij gaan deze
ochtend in de buurt van school opzoek naar zwerfafval.

Grote Rekendag 2021

Wandelen voor water

Woensdag 17 maart waren alle leerlingen op een
Grote Rekenreis. De start was 's ochtends op het
schoolplein, waar her en der koffers stonden met
letters en cijfers.

Vorige week maandag hebben we onze vastenactie
geïntroduceerd. Dit jaar doen we ons best om
schoon water beter beschikbaar te maken voor kinderen in Oeganda.
De afgelopen week hebben we al allerlei filmpjes gekeken over hoe wij aan ons drinkwater komen. Wisten jullie trouwens dat Nederland het schoonste
drinkwater ter wereld heeft? En dat wij zelfs het toilet doorspoelen met dit schone drinkwater?
Deze 'luxe' is voor heel veel kinderen en volwassen
ondenkbaar. Daarom zijn de kinderen druk in de
weer geweest om donateurs te werven voor 'Wandelen voor water'. Tot nu toe hebben we al bijna
450,- euro. Dit betekent concreet dat er al twee
keer een faciliteit om handen te wassen geplaatst
kan worden.
Al een hele mooie tussenstand! Mochten jullie nog
willen doneren, of kennen jullie nog mensen die ook
dit goede doel willen steunen? Doneren kan
via https://scholen.wandelenvoorwater.nl/actie/sint-martinus-makkum
Aankomende maandagmiddag - 29 maart -wandelen
we voor water.

Terwijl de kinderen zich verwonderden over deze bijzondere pleininrichting en het lied van de rekenreis
speelde, verzamelden de leerkrachten onder leiding
van 'under-koffer-juf Mariëlle' de koffers. Met behulp van een paar inventieve leerlingen werd al snel
ontcijferd wat er op de koffers te lezen stond: OP REKENREIS 2021!
Vervolgens werden alle kinderen in hun eigen groep
met een mooi verhaal meegenomen langs allerlei interactieve rekenactiviteiten. Spannend, enerverend
en gevarieerd! Moe-gerekend gingen ze weer huiswaarts: wat een reis!

Paasviering
Op 1 april verzorgt groep 3-4 de Paasviering bij ons
op school. Het thema is ‘Liefde is sterker.’ Omdat we
nog niet met alle leerlingen bij het podium kunnen
zitten, is de viering deze keer buiten. We staan stil bij
wat liefde en vriendschap precies betekenen.
Vriendschap is delen, je hoeft er niet perse iets voor
terug, je geeft iets van jezelf.
We luisteren naar apostel Johannes, die vertelt wat
Jezus voor hem heeft betekend. En we kijken mee in
een prentenboek. Hoe maakt Max de mier het weer
goed met zijn vriend? Alle kinderen gaan iets voor elkaar knutselen. We luisteren naar een mooi gedicht

over hoe het voelt om een fijne vriend te hebben. En
er is een echt koortje en een dansgroep.

Praktijkondersteuner
Jeugd SWF

10 minutengesprekken
groep 1 t/m 7

Als kinderen niet lekker in hun vel zitten, stress hebben of zich eenzaam voelen in deze tijd. Of als er
sprake is van een scheiding. Blijf er niet mee rondlopen….., praat erover.
Bij steeds meer huisartspraktijken in Súdwest-Fryslân kun je hiermee naar een Praktijkondersteuner
Jeugd. Je kunt vaak al binnen twee weken bij ze terecht.
Bent u benieuwd hoe ze te werk gaan? Bekijk dan
het filmpje op het YouTube kanaal:
https://youtu.be/OdhsC8y8Wm

In de maand april vinden de 10 minutengesprekken
plaats. In de gesprekken wordt een update gegeven
over hoe het gaat met uw kind in de klas en ook worden de resultaten van de Cito-toetsen met u gedeeld. De gesprekken zijn online via Teams; de besmettingsgraad in Nederland en zeker ook SúdwestFryslân ligt nog steeds hoog en we willen hierin geen
risico’s nemen.
U ontvangt bericht via Social Schools wanneer de
mogelijkheden opengezet worden en weer sluiten,
zodat u zelf weer kunt intekenen. U ontvangt vervolgens een link via de groepsleerkracht.
Zit er dan echt geen moment bij waarop u kunt, wilt
u dan contact opnemen? In overleg komen we er altijd uit!

Eindtoets groep 8
Op dinsdag 20 en woensdag 21 april vindt de CITO
Eindtoets plaats voor de kinderen van groep 8.
In de twee weken na de voorjaarsvakantie hebben
alle leerlingen van groep 8 een schooladvies gekregen. Dit advies kan bevestigd of eventueel naar boven bijgesteld worden n.a.v. de Cito Eindtoets.
We wensen de kinderen van groep 8 alvast veel succes toe!

Avond4daagse
De Avond4daagse gaat dóór!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar meedoen met de
Avond4daagse – Home Edition! Loop jouw eigen
route, vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen
moment. En maak er zo jouw eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal je ook nog eens de
enige echte officiële Avond4daagse medaille. Mis dit
unieke wandelfeest niet. De Avond4daagse – Home
Edition duurt van 29 maart tot en met 30 juni. Deelname kost €6,50. Voor meer informatie en om aan
te melden ga naar:
www.avond4daagse.nl
Aanmelden kan vanaf 29 maart. Zoek op plaats en
schrijf je in bij jouw lokale Avond4daagse – Home
Edition. Veel plezier!

Foto update Vernieuwbouw 1
1. Pui spreekkamer geplaatst

2. Pui op bovenverdieping geplaatst

3. Deur nieuwe kleuterlokaal – kleutertoiletten geplaatst

4. Ramen in deuren gemaakt

5. Toilet bovenverdieping gemaakt

6. Vlonder voor overkapping gelegd

