MAANDBRIEF
november 2018
Augustinusga, 7 november 2018

Ontbijt gehad vandaag!
Aan de ouders en verzorgers,
We zijn met z`n allen weer druk aan het werk!
Nou ja, beter gezegd eten.
Wat mooi om te zien dat kinderen, ouders en
leerkrachten zo gezellig met elkaar kunnen ontbijten. Samen met
de ouders van de activiteitencommissie mochten we als team de
kinderen bedienen tijdens het ontbijt. Tussen de werkzaamheden
door konden we leuke gesprekjes aanknopen met hen (houdt u de
social schools app in de gaten voor de foto`s?). Echt leuk om te zien dat de kinderen van alle
groepen door elkaar zaten aan tafel. Leerzaam voor iedereen.
Verder kunnen we u melden dat we bezig zijn met de sociale veiligheid in en buiten de klas. Met
andere woorden: ‘hoe gaan we als kinderen in de klas met elkaar om. Zie elkaar staan en heb je
respect voor de ander?’ Makkelijk is dit niet en het is een leerproces en dat gaat met vallen en
opstaan. Gelukkig hebben we hiervoor hulpmiddelen, zoals de methode KWINK en de WIEF (op
de ouderavond toegelicht). Ook houden we nauwlettend als leerkracht de processen in de gaten
en spelen we zo goed mogelijk in op situaties die zich voordoen, waarbij kinderen hulp nodig
hebben om er op een goede manier uit te komen met elkaar.
Samen met u als ouders kunnen we de kinderen in dit leerproces meenemen. Mocht u signalen
opvangen die dusdanig zorgwekkend zijn deel ze alstublieft met ons. De deur staat open.
Ook willen we graag in dit schooljaar met ouders en leerlingen samen nadenken over de
identiteit op onze dorpsschool. In het verleden zijn er keuzes gemaakt bij de start van de nieuwe
school en het is goed om bij deze keuzes langs te lopen en tegen ‘het licht te houden.’
We nodigen u daarom graag uit voor een ouderavond om samen te delen hoe iedereen er op dit
moment in staat. Deze avond staat op de jaarkalender gepland op maandag 19 november,
helaas kan dit niet doorgaan. We wilden namelijk op deze avond ook de HVO en GVO
docenten aan u voorstellen en een prominente rol geven in het organiseren van deze avond.
Helaas is er tot aan de herfstvakantie geen HVO docent op school geweest. Gelukkig hebben we
nu wel iemand gevonden: mevrouw Gerrie van der Meer. Zij is gestart na de herfstvakantie.
Zij heeft aangegeven dat ze graag eerst even wil inwerken en de school ‘eigen’ maken en in het
voorjaar graag samen met Tjerk Bosscher (GVO docent) de avond wil gaan organiseren.
Binnenkort krijgt hierover meer informatie.
Mvgr,
Namens het team van dorpsschool ‘de Twa-ikker’, Gradus Kootstra

Belangrijke data
o

maandag 19 november

o
o

maandag 26 november
woensdag 5 december

de informatieavond HVO – GVO, zoals vermeld op de
jaarkalender, gaat niet door!!
vergadering MR/SR
Sinterklaasfeest

Jarigen in november

Datum:
02 november
04 november
08 november
14 november
15 november
18 november
23 november
24 november
23 november

Vajen Kremer
Jan Andries Bijma
Hedzer Posthumus
Aisha Hofman
juf Anna
Rik van der Molen
Agnes Kloosterman
Johanna Elzinga
Miriam Woudstra

Jeugdclub Sjaki
Hieronder vindt u een korte lijst van data van de jeugdclub
o
o

10 november
24 november

lampionoptocht
intocht Sinterklaas vanaf 12.30 uur
Abrahamsplein

Tenslotte
In deze brief staat informatie en mocht u daar nog vragen over hebben of over iets anders, kom
gerust even langs. U kunt de groepsleerkracht van uw kind of de IB-er van onze school, juf Fenje
Koksma altijd benaderen. Ook mijn deur staat voor u open en u bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
Gradus Kootstra
Directeur dorpsschool ‘de Twa-ikker’

