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Van de directie
We zijn weer begonnen!!
Hierbij ontvangen jullie alweer de eerste nieuwsbrief van
het nieuwe schooljaar. Vorige week zijn wij als team al
begonnen met de voorbereidingen. Vanmorgen vroeg
mochten we ook weer de leerlingen verwelkomen!
Nadat alle leerlingen
in de klas zaten en de
ouders waren
uitgezwaaid, hebben
we met z’n allen het
schooljaar ‘geopend’
in het speellokaal.
We hebben een
aantal nieuwe
kinderen op school en ook een nieuwe juf! Ze werden
voorgesteld door juf Janneke en door de hele school
welkom geheten.
We hebben het lied ‘Welkom, welkom, iedereen’
gezongen en zelfs nog even de beentjes en de heupen
losgeschud en zijn daarna begonnen met de lessen in onze
nieuwe klassen met voor de meeste kinderen een nieuwe
juf!
Een mooie start om er met z’n allen weer een prachtig
schooljaar van te maken!
Veel leesplezier toegewenst!

14 september
Leerlingen vrij (ivm teamscholing)
17 september
Leerlingen vrij (ivm teamscholing)
17 t/m 21 september
‘Week tegen het pesten’
18 september
Prinsjesdag
18 + 19 september
Startgesprekken (voor ouders
en kinderen met een nieuwe
leerkracht!)
25 september
19.00 – 20.30 MR vergadering
1 oktober
16.00 – 17.00 Ouderpanel
19.30 GMR vergadering
8 oktober
11.00 Voorstelling
Democratiefabriek (groep 6-78)
10 oktober
19.15 – 21.30 Ouderavond
Kanjertraining

Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 3/4/5
We starten dit schooljaar met de combinatie 3, 4 en 5. Er zijn 8
jongens en 11 meisjes.
In groep 3 zitten Mylan, Thirza, Lana, Geeske en Tycho. Groep 4
bestaat uit Sara, Marc, Metz, Elisa, Bernt, Gijs, Sanne, Joas en
Mirthe. Sterre, Dylano, Sanne Fleur, Gemma en Yinthe zitten in
groep 5.
Op dinsdagmiddag gaat groep 3 naar groep 1/2 dit in
verband met Tjongertalent groep 4 t/m 8. Ook gaan de
kinderen van groep 3 iedere morgen van 9.00 - 10.00 uur voor
het rekenonderwijs naar groep 1/2.
Groep 3 is woensdag en vrijdag om 12 uur vrij.
Groep 4 is vrijdag om 12 uur vrij.
Op vrijdagmiddag voegen we groep 5 t/m 8 samen. Deze
groepen gaan samen gymmen en tekenen olv. juf Jolanda of
juf Loes.
Hebt u nog vragen, kom gerust langs.
Gymnastieklessen groep
3 t/m 8
Op maandagmiddag en
vrijdagmiddag worden
de gymlessen gegeven
in de sportzaal van CSG
Liudger. Groep 3 t/m 8
moeten daarvoor op
maandag hun gymkleren
en gymschoenen meenemen. Op vrijdagmiddag zijn groep 3
en 4 vrij, maar moet groep 5 t/m 8 wel weer de gymkleren en –
schoenen mee.

Jarigen sep. / okt.
3 september
Mirthe Wagenaar – 11 jaar
Noa Wever – 5 jaar
12 september
Thirza van der Grift – 6 jaar
15 september
Tycho Vervat – 6 jaar
17 september
Jarna Boonstra – 9 jaar
5 oktober
Elisa ten Hoor – 7 jaar
7 oktober
Bernt Hut – 7 jaar
17 oktober
juf Jolanda
22 oktober
Sanne Opdam – 7 jaar

Startgesprekken
Voor alle kinderen die dit jaar voor het eerst bij een nieuwe juf
zitten, worden startgesprekken gevoerd om met elkaar kennis
te maken. Deze worden gehouden op 18 en 19 september in
de middag. Planning volgt nog via de juf.
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Welkom
Nieuwe leerlingen
We starten dit schooljaar met een aantal nieuwe leerlingen:
Willem van Valkenburg
Lisa Opdam
Yfke Rispens
Noa Wever
Thirza van der Grift

groep 1
groep 1
groep 1
groep 2
groep 3

Van harte welkom en we wensen jullie veel plezier bij ons op school!!

Nieuwe onderwijsassistente
Een aantal van jullie heeft vanmorgen al een nieuwe gezicht gezien op school! Dat is onze
nieuwe onderwijsassistente juf Tirza. We zijn heel blij dat we opnieuw een onderwijsassistente
mogen inzetten.
Even voorstellen…
Mijn naam is Tirza Atsma - Hoornstra en ben met het
beginnen van het nieuwe schooljaar de nieuwe
onderwijsassistente. Ik ben 42 jaar oud en inmiddels al weer
bijna 20 jaar getrouwd met Horst, we wonen met onze twee
dochters Naomi en Esmee, en ons hondje Mira in
Oudehaske, waar wij ook naar de kerk gaan. Ik ben
werkzaam als onderwijsassistent sinds 2010.
Daarnaast ben ik Kunstenares (tirzart.nl)
Mijn hobby's zijn schilderen, zingen, gedichten en blog
schrijven, wandelen, films kijken, heel veel films kijken, koken....nou ja te veel om op te noemen. We
spreken elkaar vast wel eens.
Groetjes Tirza Atsma-Hoornstra

Overig
Kanjertraining ouderavond op 10 oktober
We gaan vanaf dit schooljaar werken met de
kanjertraining. Daarvoor worden we dit jaar als team
geschoold.
Op woensdag 10 oktober wordt een ouderavond
gehouden over de kanjertraining waarbij u meer te horen
krijgt over de methode.
Omdat we als school en ouders samenwerken bij de
ontwikkeling van uw kind, is het belangrijk dat ook u op de
hoogte bent van wat de kanjertraining inhoudt.
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We gaan er vanuit dat u er allemaal bij bent op woensdag 10
oktober! Het wordt zeker een interessante, maar ook een leuke
avond! Uitnodiging volgt nog.

Ouderpanels
Nieuw dit jaar zijn de ouderpanels!
Tijdens een ouderpanel wordt een bepaald onderwerp centraal gesteld
en gaan we samen in gesprek over dit onderwerp. Doel is om te horen
hoe ouders tegen dit onderwerp aankijken: ‘wat vinden ouders, welke
ideeën leven er etc.’
Kortom het ouderpanel is het klankbord voor de school.
Een ouderpanel is geen vaste groep ouders, maar wisselt van samenstelling, u kunt zelf bekijken
of u een keer wilt aanschuiven bij een onderwerp waar u veel vanaf weet of veel ideeën over
heeft. U kunt 1x aanschuiven bij een ouderpanel, maar u mag ook meerdere keren
aanschuiven. De ouderpanels staan op wisselende dagen en tijden gepland om zoveel mogelijk
ouders de mogelijkheid te kunnen bieden een keer aan te schuiven. Onderwerpen zijn nog niet
bekend, we zullen zoveel mogelijk actuele zaken bespreken.
Er staan dit jaar 4 ouderpanels gepland:
maandag 1 oktober 16.00 – 17.00 uur
vrijdag 7 december 9.00 – 10.00 uur
woensdag 6 maart 19.30 – 20.30 uur
dinsdag 11 juni 16.00 – 17.00 uur

Flexkidz kinderopvang en bso
Afgelopen week is de tussendeur geplaatst, zodat er
een rechtstreekse doorgang is tussen de school en de
peuterspeelgroep. Dit was noodzakelijk om te mogen
starten met kinderopvang en bso in De Boekebeam.
Ook zijn afgelopen vrijdag de intakegesprekken gevoerd. De aanmelding was boven
verwachting! Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee! De bso start direct morgen (dinsdag 4
september)!
Wat een mooie ontwikkeling voor MFA De Boekebeam!!
Heeft u ook nog belang bij kinderopvang en/of buitenschoolse opvang (bso) of wilt u graag
meer informatie: Neem contact op met Arianne Kortleve van Flexkidz kinderopvang.
www.flexkidzkinderopvang.nl
tel: 06-57006936
mail: info@flexkidzkinderopvang.nl
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Ontwikkelingen schooljaar 18/19
Onderstaande informatie heeft ook in de nieuwsbrief van juli
2018 gestaan.
Groepsindeling
Dit schooljaar wordt er gewerkt met 3 combinatie-groepen. Op basis van de groepsgroottes
hebben we dit jaar gekozen voor de volgende stamgroepen:
Groep

Aantal leerlingen

Leerkracht

Groep 1/2

Start met 15 leerlingen

juf Janneke en juf Amalia (juf Hilda *)

Groep 3/4/5

19 leerlingen

juf Loes

Groep 6/7/8

16 leerlingen

juf Wietske en juf Jolanda

*Juf Hilda komt na de zomervakantie nog niet (voor de klas) terug, zij wordt vervangen door juf
Janneke en juf Amalia
Rooster / maatwerk
Tijdens onze studie-tweedaagse hebben we afgesproken dat we meer maatwerk willen bieden
aan de leerlingen. We gaan uit van 3 basisgroepen zoals boven staan genoemd, maar maken
ruimte voor ‘schuiven’ van individuele of groepen leerlingen. Dit doen we nu ook al, maar zullen
we steeds meer gaan doen. Hierdoor kunnen we meer maatwerk bieden.
Zo zal bijvoorbeeld groep 3 op sommige momenten aanschuiven bij de kleuters. De overgang
van groep 2 naar 3 is best groot voor veel kinderen. De tijd om te spelen en op die manier te
leren ontbreekt vaak, terwijl die behoefte nog wel heel groot is. De overgang van ‘speels’ leren
naar ‘schools’ leren wordt zo kleiner. Ook andere groepen en individuele leerlingen kunnen op
deze manier maatwerk krijgen.
Kortom een flexibeler rooster, meer maatwerk en een gezamenlijke verantwoordelijkheid!!!
Portfolio
Op dit moment krijgen de leerlingen 2 x per jaar een rapport mee naar huis. Dit rapport wordt
dan met de ouders besproken tijdens de oudergesprekken. Vanaf volgend jaar zullen we dit niet
meer een rapport noemen maar werken we toe naar een portfolio. Enerzijds zullen er toetsen
worden afgenomen en nog cijfers gegeven worden, maar
daarnaast zal ook de leerling zelf ‘bewijsstukken’ gaan
toevoegen aan het portfolio om te laten zien wat zij allemaal al
kunnen en geleerd hebben! Dit betekent ook dat de kinderen
vanaf nu bij de oudergesprekken aanwezig zijn, zodat er samen
met ouder, kind en leerkracht gekeken wordt naar de
ontwikkeling van het kind.
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Onderwijstijd en vakantierooster
Onderwijstijd en vakantierooster 2018-2019
Hieronder het vakantierooster 2018 – 2019, de onderwijstijd / urenberekening vindt u in de
bijlage.
Datum

Vakantie / leerlingen vrij

Vr 14 en ma 17 september 2018

Studiedagen team (kanjertraining)

Ma 22 t/m vr 26 oktober 2018

Herfstvakantie

Vr 21 december 2018

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Ma 24 december 2018 t/m vr 4
januari 2019

Kerstvakantie

Do 10 januari 2019

Studiedag team (personeelsdag Tjongerwerven)

Ma 14 januari 2019

Studiedag team (kanjertraining)

Do 7 februari 2019

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij (werk/vergadermiddag)

Vr 22 maart 2019

Open dag / Informatiemarkt ‘Ontdek en Leer in
Waskemeer’ (alle leerlingen om 13.00 uur vrij)

Vr 12 april 2019

Koningsspelen (gr. 5 t/m 8 om 13.00 uur vrij)

Vr 19 april t/m vr 3 mei 2019

Meivakantie (incl. Goede Vrijdag, Pasen en
koningsdag)

Do 30 mei en vr 31 mei 2019

Hemelvaart

Ma 10 juni 2019

Pinksteren

Vr 28 juni 2019

Dorpsfeest Waskemeer

Vr 12 juli 2019

Alle leerlingen om 12.00 uur vrij

Ma 15 juli t/m vr 23 augustus 2019

Zomervakantie
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Vergoedingen voor sport, muziekles, schoolreisje
of verjaardag
Het kan voorkomen dat je als ouder(s) te weinig geld hebt om je kind (of kinderen) mee te laten
doen aan bijvoorbeeld sport, muziekles, schoolreisje of verjaardag vieren.
Zo kan in Nederland 1 op de 8 kinderen door financiële beperkingen niet meedoen aan deze,
voor het kind, belangrijke activiteiten. Het is dan ook niet iets om je voor te schamen. Het kan
komen omdat u geen of te weinig werk heeft, door een uitkering, dat u bent gescheiden, ziek
bent. Maar wat de reden ook is, elk kind kan meedoen!
Is uw inkomen als ouder(s) lager dan 120% van het minimumloon of zijn er hoge lasten waardoor
er netto weinig overblijft? Ga dan naar www.kindpakket.nl daar staan alle vergoedingen op een
rij en kunt u heel gemakkelijk een vergoeding aanvragen. Zo kan elk kind toch meedoen!
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