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Agenda
Personele zaken: formatie 2017 - 2018
Kanjertraining
Onderwijsvernieuwing
Type-examen
Schoolreisjes
Sportmiddag
Jeugddriedaagse
Vakantierooster 2017 - 2018

Bijlagen:
 \

Agenda juni 2017
Datum
25 mei
26 mei
1 juni
4 juni
5 juni
5 t/m 9 juni
12 t/m 23 juni
13 juni
14 t/m 16 juni
15 juni
16 juni
18 juni
20 juni
29 juni
29 juni
29 juni
30 juni

Activiteit
Hemelvaartsdag – vrij
vrij
Schoolreisjes
Eerste Pinksterdag
Tweede Pinksterdag – vrij
Vakantie
Citotoetsen
Sportmiddag
Jeugddriedaagse
Fierljeppen groep 5/6
Optreden Koper Kabaal in theater Sneek (gratis)
Vaderdag
Reserve Sportmiddag
Nieuwsbrief 11
Rapporten mee
Audit
Studiedag team – kinderen vrij

Tijd

Zie uitnodiging

12.15 uur – 14.30 uur

19.45
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Personele zaken: formatie 2017 - 2018
Hierbij informeren we u over de bezetting van de groepen voor het komend schooljaar.
Bij het bestuur is om uitbreiding gevraagd i.v.m. onevenredige aantallen in de groepen. Dit is gehonoreerd, waardoor juf Annemieke ook komend schooljaar bij ons mag blijven.
Dit houdt in dat we voor 3 dagen in de week groep 3 en 4 kunnen splitsen.
De bezetting van de groepen 2017 – 2018 is als volgt:
Groep
1/2*
3
4
5/6
7/8

Maandag
Annemieke
Anja
Ingrid
Gonny
Pyt

Dinsdag
Annemieke
Anja
Ingrid
Gonny
Pyt

Woensdag
Tineke
Saskia
Saskia**
Gonny
Pyt/Rixt

Donderdag
Tineke
Anja
Ingrid
Adrie
Pyt

Vrijdag
Tineke
Saskia
Saskia**
Adrie
Pyt

* De 3e dag van juf Annemieke wordt ingevuld naast juf Tineke op de donderdag in groep 1/2. Daarnaast
is Juf Wia 4 ochtenden in de kleutergroep ter ondersteuning.
** Op woensdagochtend en vrijdagochtend zitten groep 3 en 4 bij elkaar. Juf Rixt gaat op deze momenten ondersteuningsuren invullen. Op die momenten kunnen we de groep ook splitsen. Juf Saskia neemt
dan groep 3 en juf Rixt groep 4.
Juf Geeske
Juf Geeske vervangt dit jaar schooljaar meester Pyt. Meester Pyt bouwt steeds meer uren voor de groep
op. Na de zomervakantie zal meester Pyt weer volledig voor de groep staan.
Dit betekent dat juf Geeske ons aan het eind van dit schooljaar gaat verlaten. Zij gaat op een andere
school binnen de BMS werken.

Kanjertraining
Onze school heeft een duidelijke visie over hoe wij omgaan met elkaar. Wij willen graag dat de kinderen
zichzelf kunnen redden in de maatschappij. Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en omgaan met anderen
staan bij ons hoog in het vaandel. We vinden het belangrijk dat kinderen hun gevoelens op een correcte
manier kunnen uitdrukken en op een correcte manier met elkaar omgaan. Normen en waarden zijn
daarbij zeer belangrijk. Normen zijn regels en wetten. Iedereen in de samenleving moet zich er aan houden. Als iemand dit niet doet, wordt er gekeken naar een passende oplossing. Waarden geven aan hoe
belangrijk we iets vinden. Ze kunnen dus per persoon verschillend zijn. Meestal krijg je bepaalde waarden mee van je familie of je directe omgeving.
De waarde- en normenoefeningen die we doen in de klas, hebben als doel dat een kind leert na te denken over zijn eigen opvattingen en ook leert rekening te houden met die van een ander. Een vraag in
een kringgesprek zou bijvoorbeeld kunnen zijn: wanneer ben jij, of vind jij iemand stoer?

Onderwijsvernieuwing
De afgelopen 2 schooljaren hebben wij ons georiënteerd op hoe wij in de toekomst ons onderwijs vorm
willen geven m.b.v. de inzet van ICT waarbij wij enerzijds beter recht kunnen doen aan de verschillen
tussen kinderen en anderzijds toch gezamenlijk kunnen optrekken in dit leerproces.
Hiervoor is er o.a. een scan afgenomen om te kijken hoe wij tegen de inzet van ICT aankijken. Daarnaast
willen we kinderen doelgerichter laten werken waarbij wij de juiste keuzes kunnen maken in de leerstof.
Op basis van deze scan en onze visie zijn we tot de conclusie gekomen dat wij fifty-fifty papier en digitaal
willen gaan werken. We zijn toen op zoek gegaan naar een methode waarbij alles samen komt en hebben daarin – in samenspraak met de MR/SAC – een keuze in gemaakt.
De methode waarmee wij digitaal gaan werken heet “Snappet”. We voeren dit gefaseerd in.
Vanaf 2017 – 2018 gaan we starten met groep 6,7 en 8. Dat wordt daarna elk schooljaar uitgebreid naar
5 – 4 en 3.
Vanaf juni kunnen we er al gebruik van maken en dat gaan we dan ook doen, met de huidige groep 5, 6
en 7.
In het begin van het nieuwe schooljaar wordt u als ouder uitgenodigd om u te informeren over de werking van Snappet en de overige inzet van ICT. Mocht u hier nu al vragen over hebben, dan bent u van
harte welkom. Ook kunt u een kijkje nemen op de website: www.snappet.org.

Type-examen
De kinderen van groep 7 hebben het afgelopen half jaar de typecursus gevolgd. Alle leerlingen hebben
de cursus met een mooi diploma of een getuigschrift afgerond. Gefeliciteerd!

Schoolreisjes
Vandaag hebben alle kinderen van groep 1 t/m 7 de uitnodiging voor het schoolreisje ontvangen. Groep
1 en 2 gaan naar de Kinderboerderij in Sneek, groep 3 en 4 naar het Kameleondorp in Terherne en groep
5, 6 en 7 gaan naar De Alde Feanen in Eernewoude. We wensen alle kinderen een hele fijne dag toe!
Groep 8 heeft deze dag het rijk alleen op school en gaat zich vermaken met een aangepast programma!

Sportmiddag
Dinsdagmiddag 13 juni is het weer zover: onze sportmiddag (bij slecht weer is de reservedatum dinsdag
20 juni)! We eten deze keer iets eerder in de klas zodat we gezamenlijk om 12.00 uur naar het sportveld
kunnen lopen. Daar verzamel je op de afgesproken plek en kun je je omkleden (groep 1-2 voor de kleedkamer, groep 3-4 voor de kantine, groep 5-6 voor reclamebord Bootsma, groep 7-8 voor reclamebord
Zeinstra & Popma). Om 12.15 uur gaan we los! Je hoeft geen eten of drinken mee te nemen, daar wordt
voor gezorgd (bij heel warm weer mag je een flesje water meenemen).
Om 14.30 uur mogen alle kinderen rechtstreeks naar huis. U kunt uw kind dus ophalen bij het sportveld.
Uiteraard gaan we elkaar aanmoedigen en gaan we er samen een gezellige en sportieve middag van
maken!!
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Jeugddriedaagse
Op woensdag 14, donderdag 15 en vrijdag 16 juni gaat groep 8 voor 3 dagen naar Ameland, samen met
5 andere scholen van de BMS. Van elke school gaat er een leerkracht mee. Meester Pyt gaat in ieder
geval mee. Of er een tweede leerkracht van onze school of van een andere school meegaat, daarover
vindt het overleg nog plaats. De kinderen en ouders van groep 8 horen hier dan nog over, evenals de
invulling voor groep 7.

Vakantierooster 2017 - 2018
Hieronder vindt u het vakantierooster voor komend schooljaar. Ook dit jaar hebben we ervoor gekozen
om de margedagen te clusteren en zo een extra week in juni vrij te plannen. De periode van de Meivakantie tot de zomervakantie is anders 11 weken en deze vrije week zorgt voor een mooie break.
Het vakantierooster 2017 – 2018 is goedgekeurd door de MR/SAC.
De volgende data zijn vastgelegd:
Vakantie/vrij
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Extra vrije dag/studiedag
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Pasen
Koningsdag
Meivakantie inclusief Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Vakantie
Extra vrije dag/studiedag
Zomervakantie

Data
23 oktober t/m 27 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
23 februari 2018
26 februari t/m 2 maart 2018
30 maart 2018
2 april 2018
27 april 2018
30 april t/m 4 mei 2018
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
11 juni t/m 15 juni 2018
29 juni 2018
24 juli t/m 3 september 2018

