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Bijlagen 

- Jaarverslag MR-SAC 
- Jaarverslag OR 
- PowerPointpresentatie Dalton Ouderavond 
- Beleid Luizencontrole 
 

Agenda oktober 
Datum Activiteit Tijd 

Donderdag 3 oktober Schoolfotograaf Vanaf 8.15 uur 

Vrijdag 4 oktober Dierendag  

Maandag 7 oktober Opening Kinderboekenweek  

Donderdag 17 oktober Reis mee! -  Fries Scheepvaartmuseum  

Vrijdag 18 oktober Nieuwsbrief 3  

21 t/m 25 oktober Herfstvakantie  

 

Personele zaken 

Komende weken gaan meerdere leerkrachten naar de cursus Kanjertraining. Dat betekent dat er 
vervanging voor de groepen staan. De invulling wordt zowel door eigen leerkrachten als door 
invallers uit het Supportteam van de BMS geregeld. Dit is of wordt via de weekmail met de 
betreffende ouders/groepen gecommuniceerd.  
 

Kanjertraining 
De eerste weken zitten er alweer op! We zijn in alle klassen begonnen met de Kanjerlessen en in elke 

klas zijn ook afspraken gemaakt. Deze afspraken hebben betrekking op hoe wij met elkaar om willen 

gaan en zijn door de kinderen zelf bedacht. Op deze manier zijn de afspraken ook van ons allemaal en 

is er draagvlak. Ook kunnen wij elkaar wijzen op de gemaakte afspraken mocht het een keertje nodig 

zijn. In groep 1-2 hebben ze bijvoorbeeld afgesproken dat ze lief voor elkaar zijn: elkaar geen pijn 

doen en aardige dingen tegen elkaar zeggen en elkaar helpen. Ook hebben ze afgesproken dat ze 

elkaar niet storen als ze aan het werk zijn en dat ze elkaar helpen met opruimen.  



 
Er zijn in alle klassen veel groepsvormende spelletjes gedaan en vertrouwensoefeningen. In groep 3-

4 mochten de kinderen bijvoorbeeld allemaal iets meenemen van thuis en dit werd in een grote 

koffer gedaan. Zo nu en dan werd daar wat uitgehaald en dan moesten ze raden en verwoorden van 

wie ze dachten dat dat was. Zo leerden ze elkaar weer wat beter kennen. In groep 5-6 deden ze een 

vertrouwensspel in het speellokaal waarbij de ene helft van de klas "hindernis" was. De andere helft 

moest iemand die de ogen dicht had langs al deze hindernissen leiden, zo moest je dus echt op je 

begeleider kunnen vertrouwen. In groep 7-8 hebben de kinderen allemaal een voetbal gemaakt 

waarop dingen staan die passen bij dat kind. Ook gaven zij bij het maken van afspraken in de klas 

heel duidelijk aan, dat zij graag onder goede omstandigheden willen leren: zij willen graag goed 

doorstromen naar groep 8 of naar het voortgezet onderwijs.  

 
In alle klassen is de smiley poster besproken, deze poster gaat over vertrouwen met een groene en 
een rode kant. Het is mooi om te horen dat alle kinderen eigenlijk aangeven dat ze "te vertrouwen 
willen zijn" en dus aan de groene kant willen staan. Kinderen geven zelf ook aan dat dit niet altijd 
lukt, maar zij hebben wel het verlangen om aan de kant van vertrouwen te staan en de Kanjertraining 
sluit aan bij dit positieve verlangen, vanuit hier kun je het gesprek met kinderen aangaan. 
 

Dalton 
Alweer een aantal weken geleden hebben wij een inspirerende Daltonsessie gehad met 's avonds een 
mooie ouderavond. Deze avond heeft onze cursusleider René Berends heel veel verteld over Dalton. 
Hoe is het Daltonconcept ontstaan en door de jaren heen gegroeid? René vertelde deze avond ook 
dat ‘Dalton zijn’ op veel verschillende manieren kan.  
Zo zal onze school haar eigen visie op Dalton ontwikkelen. Binnenkort komen in onze ‘Daltonboom’ 
op het leer-werkplein al mooie praktijkvoorbeelden te hangen. Op dit moment zijn we in de 
verschillende groepen ‘experimenten’ aan het uitvoeren om te voelen wat voor onze school werkt.  
In groep 7/8 mogen de leerlingen bijvoorbeeld zelf hun topografietoetsen plannen. Zo leren ze hier 
verantwoordelijkheid voor te dragen. In groep 4 mogen de kinderen zelf aangeven op een lijst of ze 
de schrijfletters al goed kunnen schrijven.  
 
In de bijlage vindt u de PowerPointpresentatie van de Dalton ouderavond. 
 

Jaarverslagen MR-SAC en OR 
In de bijlagen vindt u de jaarverslagen 2018 – 2019 van de MR-SAC en de OR. Mocht u vragen 
hierover hebben, dan kunt u de geledingen benaderen. In het Informatieboekje staan de personen 
die in de geledingen zitten. 
 
Mailadressen MR en OR 
Helaas werken de mailadressen zoals aangegeven in het Informatieboekje nog niet goed. Dit heeft 
met de partijen te maken die de accounts beheren; wij kunnen het zelf dus niet oplossen. 
Wanneer u met een MR of OR-lid wilt mailen, moet dat nog even via hun privémail. U kunt de leden 
natuurlijk ook aanspreken op school. 
We hopen dat ze het probleem snel kunnen oplossen! 
 

Social Schools Agenda 
Graag willen we u vertellen over de mogelijkheid om de agenda van Social Schools toe te voegen aan 
de agenda op uw mobiele telefoon. Door te abonneren op de Social Schools agenda zie je nieuwe 
evenementen en wijzigingen in evenementen uit Social Schools direct terug in de agenda van je 
telefoon. 



  
1. Wanneer u in Social Schools naar de agenda gaat, ziet u rechtsboven in het scherm de knop 

abonneren staan. Als u daarop klikt kunt u de URL van de agenda kopiëren.  

2. Deze URL kunt u toevoegen in bijvoorbeeld GoogleCalender (de kalender op Android 

toestellen), de kalender op uw IPhone of in uw Outlook kalender.  

3. Hoe dit werkt verschilt per agenda: 

 Op een Android toestel In Google Calender doet u dat bij: Andere agenda’s +  

 Ga op je iPhone naar “instellingen”, kies voor “mail, contacten, agenda” en vervolgens voor 

“Voeg account toe”. 

 Kies dan helemaal onderaan in het rijtje voor “anders” en vervolgens voor “Voeg agenda-

abonnement toe”.  

 In Outlook kunt u de URL toevoegen bij de knop Agenda’s ontdekken. 

In deze stap voor stap handleiding van SocialSchools leest (en ziet) u precies hoe u dit zelf doet: 

https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360008814752-Abonneer-je-op-je-Social-Schools-

agenda-SocS-3-0- 

Helaas is er nog geen handleiding voor IPhone gebruikers. 
 

Externe post via Social Schools 
Regelmatig krijgen wij een verzoek van externen om informatie te delen met onze ouders. Dit gaat 
vaak om activiteiten die georganiseerd worden voor kinderen. Wij delen alleen wat wij van waarde 
vinden, bijvoorbeeld informatie vanuit het dorp/omgeving, gemeente, sport en bibliotheek. 
Bovendien zijn wij van mening dat reclame niet via ons als school moet lopen.  
  
Om het overzichtelijk te houden en niet te vermengen met schoolzaken, hebben wij in Social Schools 
een groep ‘Externe post’ gemaakt. Alles wat van buiten school komt, plaatsen wij in die groep. 
 

Trefwoord  
Tijdens de lessen godsdienst volgen we de methode Trefwoord. Van het begin van het schooljaar tot 
8 november komen de volgende thema’s aan bod: startweek, reizen, beloven, plaatsmaken, 
volhouden.  
Deze tweewekelijkse thema’s worden van verschillende kanten belicht. Aan de hand van 
Bijbelverhalen, spiegelverhalen, kringgesprekken en liedjes hebben we het met de kinderen over 
deze thema’s.  
Bij beloven bijvoorbeeld hebben we het over het woord belofte. Wat is beloven, wat doe je wel, wat 
doe je niet? Wat verwacht je van de ander? De Bijbelverhalen die hierbij horen gaan over de belofte 
van God aan Abraham; een nieuw land, een groot volk. Bij beloven hoort ook vertrouwen.  
In de spiegelverhalen zien we het sprookje van de kikkerkoning en een verhaal over de vader van 
Max, die heeft beloofd tijdens het eten niet op zijn telefoon te kijken. In de bovenbouw komen 
onderwerpen als Prinsjesdag en kinderpardon naar voren bij dit thema. 
 

Info- & Inloopavond 
De eerste Info- & Inloopavond is een succes gebleken! De opkomst was enorm. Bijna alle kinderen 
hadden hun ouder(s) meegenomen om te vertellen wat ze allemaal doen op school, hoe er gewerkt 
wordt en welke materialen ze daarvoor gebruiken. In alle groepen werden foto's gepresenteerd van 
werkende kinderen op een schooldag. Daarnaast was er de gelegenheid om vragen te stellen aan en 
even een praatje te maken met de leerkrachten. Het was ook een mooie gelegenheid om een rondje 
door de school te maken en in andere groepen een kijkje te nemen.  

https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360008814752-Abonneer-je-op-je-Social-Schools-agenda-SocS-3-0-
https://socialschools.zendesk.com/hc/nl/articles/360008814752-Abonneer-je-op-je-Social-Schools-agenda-SocS-3-0-


Uit de vele positieve reacties kunnen we concluderen dat dit een goede manier is om u als 
ouders/verzorgers letterlijk mee te nemen in het werken en leren op onze school. Volgend jaar dus 
weer. 
 

Ouderhulp  
Veel ouders hebben zich opgegeven voor allerlei verschillende ondersteuningsactiviteiten. Hartstikke 
fijn! Mocht u uw lijst nog vergeten zijn in te leveren, dan ontvangen we die graag alsnog. Mochten 
wij iets gemist hebben, dan kunt u dat doorgeven aan de Ouderraad. 
 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 3 oktober komt de schoolfotograaf om foto's te maken. Dit is al gecommuniceerd via 
Social Schools. Verdere informatie hierover ontvangt u nog via die weg. 
 

Luizencontrole 
De eerste luizencontrole heeft plaatsgevonden na de Zomervakantie. We hebben 3 ouders bereid 
gevonden deze controle uitvoeren. Afgelopen jaar zijn zij al gestart. De controle is geëvalueerd en we 
hebben de afspraken hierover vastgelegd. 
Eén van de ouders – Ruby Hogeboom – is vanaf nu coördinator. Wanneer er luizen geconstateerd 
worden, wordt er door Ruby contact met u als ouder/verzorger opgenomen. Er wordt nooit in de 
groep of aan de kinderen aangegeven of er luizen of neten zijn waargenomen. 
Ook wanneer u vragen heeft over bijvoorbeeld de behandeling van luizen en/of neten kunt u contact 
met haar opnemen.  
In de bijlage vindt u ons beleid Luizencontrole. Hierin staat ook het telefoonnummer waarop u Ruby 
kunt bereiken. 
 

Kinderboekenweek  
Binnenkort start de Kinderboekenweek. Uiteraard gaan wij er op school ook mee aan de slag. Het 
thema van dit jaar is ‘Reis mee!’ We starten de Kinderboekenweek gezamenlijk op maandag 7 
oktober en werken 2 weken aan het thema. 
Natuurlijk kun je reizen maken met prachtige, snelle voertuigen. Maar met een boek kun je elke reis 
maken die je wilt, een reis vol avonturen die je leven verreikt. Kinderen voor Kinderen heeft er een 
speciaal lied over gemaakt die u kunt beluisteren via YouTube (‘Reis mee!’). In de groepen vinden er 
verschillende activiteiten plaats rondom het thema, ook groepsdoorbrekend.  
Ook vinden er groepsbezoeken aan de bibliotheek plaats en gaan alle groepen naar het Fries 
Scheepvaartmuseum op donderdag 17 oktober. U bent hier al over geïnformeerd via de weekmail. 
We maken er een mooie reis van! 


