
AGENDA 

 

• Maandag 30 januari zijn alle       

leerlingen vrij 

• Audit op woensdag 8 februari  

• Gastles plasticsoep groepen 4-8 op 

9 februari  

• Warme truiendag vrijdag 10      

februari 

• Gastles afval groep 4-5 op dinsdag 

14 februari 

• Zondag 19 februari vindt er een  

dienst in de kerk plaats waar leer-

lingen aan meehelpen. 

• In de week van 20 februari ouder-

gesprekken 

• Vrijdag 24 februari rapportfolio 

mee naar huis 

 

 

 

Volgende nieuwsbrief verschijnt op   

donderdag 23 februari 2023  

 

NIEUWS 

 
Lief en leed  

 

De eerste maand van 2023 zit er bijna op. Na een welverdiende kerst-

vakantie voelde het als thuiskomen in een nieuwe school. De vloeren 

hadden een wasbeurt gehad en dat was hard nodig. Op dit moment 

telt de school 39 leerlingen en werken wij met de IEP lvs. Wij hebben 

anderhalf jaar geleden de keuze gemaakt om Cito los te laten. IEP lvs 

is gericht om het kind, voelt kindvriendelijker aan en past goed bij 

onze school. Maandag 30 januari zijn alle leerlingen vrij en analyseren 

de leerkrachten alle toetsen. Waar staan de leerlingen? Wat valt ons 

op? Waar willen we nog extra aandacht aanbesteden? Ook zijn we 

gestart met de rapportfolio. Een map met werkjes en een rapport. 

Voor de jongste leerlingen een Onderbouwd rapport en voor de an-

dere groepen een rapport met en zonder cijfers. Het rapportfolio is 

van ieder kind uniek en dat maakt het zo speciaal. 

Woensdagochtend 8 februari krijgen wij bezoek op school. Er wordt 

een audit afgenomen. Iets waar wij als team naar uitkijken, want 

naast dat we graag de school willen laten zien, horen we ook graag 

hoe we ervoor staan. De uitkomst van de audit verwerken we in het 

nieuwe schoolplan voor 2023-2027.  

Zondag 19 februari 2023 vindt er een dienst in de kerk plaats met als 

thema ‘Vertrouwen’. Als school werken wij mee aan deze dienst en 

zijn we al verschillende liederen aan het instuderen. Ook zorgen we 

natuurlijk voor een creatief werkje wat u in de dienst terug kunt vin-

den. We willen u dan ook van harte uitnodigen om de dienst bij te 

wonen. 

Onze schoolschoonmaakster Jesina is met zwangerschapsverlof.    

Gelukkig hebben we een vervangster gevonden. Ytsje maakt ook 

schoon op twee andere scholen van stichting de Greiden en een    

derde school was geen probleem! 
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NIEUWS  

Zonnepanelen 

In overleg met de MR is besloten om zonnepanelen op het dak van de school te leggen. De bedoeling is dat dit voor de zomer-

vakantie uitgevoerd gaat worden door Mensonides. Bij de aanleg van het nieuwe dak is hiermee al rekening gehouden. De 

prijzen stijgen en op deze manier verduurzamen wij de school steeds een stukje meer.  

 

Warme truiendag 
Vrijdag 10 februari is het warme truien dag en dat houdt in dat de kachel een graadje lager gaat. Trek een lekkere warme trui 
aan naar school. Natuurlijk mag dat ook een hele foute kersttrui of je lievelingstrui zijn.  
 
Respons  
Op donderdagmiddag krijgt groep 4-5 Respons training. Dat is een training in sociale 
vaardigheden waarbij gewerkt wordt aan een positieve groepsvorming en weerbaar-
heid van de leerlingen. 
We hebben inmiddels 3 van de in totaal 7 lessen gehad.   
De lessen gingen over gevoelens, houding en grenzen aangeven.  
D.m.v. spelvormen wordt er geoefend.  
Hoe voelt iemand zich na een opmerking of gedraging van jou? 
Wat zeg of doe je wanneer je wilt dat het gedrag van een ander stopt? 
Maakt je houding verschil in iemands reactie? 
Dit zijn enkele vragen die we bespreken en middels spel oefenen. 
Vraag uw kind er maar eens naar. 
 
Rots en water 
Na de kerstvakantie is groep 678 begonnen met de training Rots en Water. Onder gymtijd zijn we in de gymzaal op blote voe-
ten en in gymkleren bezig met allerlei omgangsvormen en met onszelf. Hoe maken we ons nog sociaal vaardiger dan we al 
waren? Dat oefenen we op onszelf en elkaar uit.  

Hoe sta je stevig? Wat doe je als iemand te dichtbij komt? Hoe zet je jezelf neer ten opzichte van anderen? Hoe gedraag je je 
in verschillende situatie? Hoe handhaaf je je in een groep of in een groepje? Onder leiding van Anne van Aalsum worden we in 
allerlei situaties en bewegingsvormen meegenomen. Dat gaat ondanks de af en toe wat koude gymvloer en het verplicht voe-
ten wassen na afloop prima! We leren een heleboel! 

Nieuws van de OR 

De feestdagen liggen alweer een aantal weken achter ons. Als OR hebben wij in deze periode het team ondersteund in de 

voorbereiding. Zo konden de leerlingen o.a. genieten van wat lekkers tijdens de sinterklaas en kerstviering. 

Erg leuk was de Scrooge-voorstelling net voor de kerstvakantie. Voor de beleving van het verhaal zijn we op zoek geweest 

naar attributen die pasten bij het verhaal. Er bleek her en der nog erg toepasselijke spullen te liggen. 

Januari is een relatief rustige maand voor de OR. Wel hebben we alweer onze eerste vergadering van dit jaar gehad waarin we 

onder andere vooruit hebben gekeken naar de activiteiten die dit schooljaar nog staan te gebeuren. Er staat een gezinsdienst 

op de planning waar wij helpen in de voorbereiding en ook de meesters en juffendag zit er weer aan te komen. Weer genoeg 

leuke activiteiten in het vooruitzicht dus! 
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