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Agenda oktober 2017
Datum
2 oktober
4 oktober
5 oktober
6 oktober
10 oktober
10 oktober
13 oktober
16 oktober + ….
18 oktober
20 oktober
23 t/m 27 oktober

Activiteit
Logopedische screening groep 2
Start Kinderboekenweek
School dicht i.v.m. staking
Dammen
Fotograaf
Inloopavond
Afsluiting Kinderboekenweek
Schoolarts voor groep 7
Algemene Ouderavond
Nieuwsbrief 3
Herfstvakantie

Tijd
8.25 uur
15.00 uur
Vanaf 8.25 uur
19.00 uur – 20.00 uur
11.30 uur – 12.00 uur
19.30 uur
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Personele zaken
Dit schooljaar zullen er weer een aantal stagiaires meedraaien. Maaike Graafsma is al begonnen. Zij
loopt het eerste half jaar stage op dinsdag en woensdag in groep 4 en 3/4. In groep 5/6 komt vanaf februari een LIO-stagiaire: Aron de Jong. Hij komt zijn eindstage doen en komt 3 dagen per week. De komende periode zal Aron af en toe al op school aanwezig zijn om kennis te maken en zich voor te bereiden op de stage.

Kanjertraining
De eerste weken zitten er alweer op! De kinderen zijn weer met de Kanjerlessen begonnen en hebben
samen met de leerkracht onder andere Kanjerafspraken gemaakt. De afspraken hangen zichtbaar in de
klas en zijn zelfs ondertekend met een heuse handtekening (of naam) van de kinderen zelf. Op deze
manier kunnen de kinderen elkaar wijzen op de gemaakte afspraken mocht het een keertje nodig zijn.
In groep 3-4 hebben ze bijvoorbeeld afgesproken dat ze niet rennen in de klas, elkaar niet storen,
niemand buiten sluiten, elkaar gaan helpen, elkaar vertrouwen, maar het vooral gezellig maken met
elkaar in de klas! Ook zijn ze begonnen met het verhaal ‘Max en de klas’. Max beleeft met zijn klasgenoten allerlei avonturen. Dat zijn leuke avonturen, maar soms is het niet zo leuk… Hoe ga je daar dan mee
om? Hoe kun je vervelende situaties zelf oplossen? Dat gaan ze via rollenspellen en oefeningen in het
werkboek bespreken en oefenen. In groep 1-2 zijn ze gestart met Max en het dorpje’ en hebben ze het
over de gekleurde petten gehad. In groep 5-6 hebben ze alle startweekopdrachten gedaan, ze mochten
zelfs de juf interviewen! In groep 7-8 hebben ze veel groepsvormende spelletjes gedaan, zoals elkaar
blind begeleiden in de gymzaal.

Gezinsgegevens
Bij de eerste Nieuwsbrief, die hopelijk iedereen uiteindelijk heeft ontvangen, zat een bijlage ‘gezinsgegevens’. Mocht u die nog niet hebben ingeleverd, wilt u dit dan alsnog doen? In de bijlage zit deze nogmaals.

Schooljaarplan en audit
Ieder nieuw schooljaar wordt er een Schooljaarplan geschreven met de plannen voor dat schooljaar. Dit
jaar richten we ons o.a. op een tweetal vernieuwingen. Afgelopen schooljaar hebben we gebruikt om
beide te onderzoeken. Voor de zomervakantie hebben we – in overleg met de MR en SAC – de beslissingen genomen.
We zijn dit jaar gestart met het werken met Snappet in groep 6, 7 en 8. In begin 2018 komt groep 5 erbij
en later (investeringen per jaar) volgen groep 4 en dan 3. Op de Algemene Ouderavond vertellen we u
hier meer over. In groep 3 zijn we gestart met een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen: Lijn 3.
Verder richten we ons op de aanbevelingen die uit de Audit van 29 juni 2017 naar voren zijn gekomen.
Uit de audit is gebleken dat de school veel op orde heeft en dat er een stevige basis ligt om door te
groeien. Hierbij kunnen we onze analyses nog beter inzetten t.a.v. de ontwikkeling van kinderen, leerlingen nog meer uitdagen om zelf na te denken, te plannen, samen te werken en eigenaar te zijn van het
eigen leerproces. Daarbij moeten we de aanwezige structuur en rust gebruiken om te variëren in de
uitdaging en aanpak naar leerlingen.

Naast de vernieuwingen richten we ons ook op de verdere ontwikkeling als Kanjerschool. Alle teamleden hebben weer een scholingsdag, voor de meesten de laatste. Dit jaar komt ook voor het eerst de
Vragenlijst Sociale Veiligheid voor de kinderen aan bod.
We willen visie ontwikkelen op meerbegaafdheid en we gaan dit jaar – samen met de MR en SAC – onze
visie op ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie ontwikkelen.
Mocht u meer willen weten en/of vragen hebben over de inhoud van het Schooljaarplan of bepaalde
ontwikkelingen, loop dan gerust eens binnen bij de directeur.

Meepraten op school? In de MR natuurlijk!
Eind van het schooljaar 2017/2018 eindigt voor mij, Lonnie de Jong, als lid van de oudergeleding mijn
deelname als MR lid (Medezeggenschapsraad). Mijn dochter Maaike gaat dan van de basisschool af. Dit
betekent dat er een vacature vrijkomt waarvoor wij een nieuwe enthousiaste ouder zoeken. Om de
nieuwe persoon ‘in te werken’, willen we graag dat die ouder alvast een aantal keer mee gaat draaien.
Vandaar dat we deze vacature nu al melden.
De MR bestaat uit 2 leerkrachten, Gonny en Adrie, en 2 ouders, Josina Loonstra en Lonnie de Jong. Als
MR lid houd ik me, samen met de overige leden van de MR en leden van de SAC (schooladviescommissie), bezig met de kwaliteit van het onderwijs in de volle breedte. Hierbij kunt u denken aan het schoolgebouw, welzijn, schoolprestaties, leersystemen, hulpmiddelen (o.a. ICT), financiën, schoolprofiel, lesrooster. Bij bepaalde besluiten heeft de MR instemmings- of adviesrecht. Een voorbeeld hiervan is de
aanpassing van het lesrooster vorig schooljaar naar het Blauhúster model.
Waarom zou u in de MR gaan?
Als MR lid bent u nauw betrokken bij de school, kunt u meepraten en meebeslissen over het beleid,
krijgt u meer contact met andere ouders, het team en de directeur en doet op allerlei uiteenlopende
gebieden een schat van ervaring op.
Wat wordt er van u als MR lid verwacht?
Het is niet noodzakelijk dat u inhoudelijk deskundig bent. Betrokkenheid bij en interesse in wat er op
school speelt zijn veel belangrijker. Verder wordt er van u gevraagd vergaderstukken te lezen en mee te
denken over de nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR vinden ongeveer eens in de 6 weken ’s avonds op school plaats.
Wilt u meer weten over de MR?
Dan is de “Ik in de MR?!” Brochure voor u interessant. Deze brochure is te downloaden via de website
van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen) via link https://www.infowms.nl/fileadmin/wms/ouderbo.pdf.
Heeft u nog vragen of wilt u eerst eens een vergadering bijwonen?
Neem dan contact op met één van de MR leden:
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- Josina Loonstra (moeder van Fardau (groep 5), Rimmer (groep 3), Brecht (groep 2), Welmoed en Meindert).
- Lonnie de Jong ( moeder Maaike groep 8).
Geïnteresseerd?
Meldt u zich dan als kandidaat aan via de mail: naam, adres, telefoonnummer en naam van uw
kind(eren) mailen naar mr@gregoriusschool.nl.
Vrijdag 20 oktober 2017 is de sluitingsdatum voor de kandidaatstelling. Mochten er meerdere kandidaten zich hebben aangemeld dan zal er na de Herfstvakantie een verkiezing plaatsvinden. De stemgerechtigden (ouders) hebben dan twee weken de tijd om hun stem uit te brengen.

Vrijwilligerslijst OV
Volgende week ontvangt u de Vrijwilligerslijst waarin we een beroep doen op u als ouders/verzorgers.
Wilt u aangeven waarvoor we u kunnen inzetten? We kunnen niet zonder uw hulp!

Algemene Ouderavond
Woensdag 18 oktober vindt de Algemene Ouderavond plaats. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.
Wilt u de datum alvast noteren?

Ontruimingsoefening
Afgelopen week hebben wij een ontruimingsoefening gehouden. Alle kinderen waren rustig en zeer snel
het gebouw uit. Met het team gaan we de ontruiming evalueren en het ontruimingsplan op basis daarvan up-to-date maken.

Bezoek Lida Dijkstra
In de Kinderboekenweek komt Lida Dijkstra op vrijdag 6 oktober in de groepen 3/4 en 5/6.
Lida schrijft kinderboeken in het Fries en het Nederlands en vertaalt haar eigen boeken van de ene naar
de andere taal.
Naast prentenboeken en boeken voor beginnende lezers schrijft ze ook voor oudere jeugd. Bij die boeken laat ze zich graag inspireren door (kunst)geschiedenis, haar vroegere vakgebied. Haar veelvuldig
bekroonde werk wordt gekenmerkt door veel fantasie en humor.
Ter voorbereiding wordt er in de groepen voorgelezen uit boeken van Lida en er worden vragen bedacht
die wij haar kunnen stellen.
Als er kinderen zijn die thuis boeken van haar hebben, dan mogen ze deze meenemen. Misschien wil ze
haar eigen handtekening er wel inzetten!

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dinsdag 10 oktober op school. Dit jaar worden er naast de groepsfoto’s en een
schoolfoto ook weer individuele en gezinsfoto’s gemaakt. De planning van de foto’s met broertjes en
zusjes hoort u nog.

Inloopavond
De inloopavond voor alle groepen staat gepland op 10 oktober. U wordt dan met uw kind op school
verwacht zodat hij/zij de klas kan laten zien en alles wat er daar zoal gebeurt.
De inloopavond is geen moment om een individueel gesprek met de leerkracht over uw kind te voeren.
Mocht u daar behoefte aan hebben, dan kunt u een afspraak maken met de leerkracht.

Jantje Beton Loterij
Afgelopen twee weken hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 loten verkocht. Ze hebben goed hun best
gedaan en heel wat verkocht. De opbrengst – waarvan de helft voor school is – wachten we af. Bedankt
voor het kopen van de loten!

Kinderpostzegels
Afgelopen woensdag startte de verkoop van Kinderpostzegels: ‘Voor kinderen door kinderen’
(www.kinderpostzegels.nl) . De kinderen van groep 7 en 8 zijn langs de deuren geweest of komen nog
langs dit weekend. Mocht u maandag nog niet iemand aan de deur hebben gehad en wilt u wel graag
een bestelling plaatsen, dan kunt u contact opnemen met school of even binnen lopen.

Bag2school – actie
In de vorige Nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over volgende kledinginzamelingsactie. Hieronder
het stukje nogmaals ter herinnering.
In de 2 weken voor de Herfstvakantie organiseren wij, net zoals in juni, weer een “Bag2school”-actie.
Wij zamelen dan kleding in die naar mensen gaan die het hard kunnen gebruiken en het zelf niet kunnen
betalen. Wij ontvangen daar dan als school een bijdrage voor. Zie voor meer informatie:
www.bag2school.nl.
Na de zomer heeft u wellicht weer kleding die u wel kwijt wilt. Wilt u deze kleding verzamelen, voor ons
bewaren en vanaf 9 oktober inleveren op school?
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Chauffeurs gevraagd voor uitstapje groep 5/6.
Op donderdag 19 oktober a.s. gaat groep 5/6 naar Nannewiid bij Oudehaske. Hier gaan de kinderen een
levend ganzenbord spelen waarbij ze veel te weten komen over de gans.
Voor dit uitstapje zijn we op zoek naar chauffeurs die kunnen rijden van 8.25 uur tot ongeveer 11.45
uur. Als u wilt rijden, mag u dit doorgeven aan de groepsleerkracht of via de mail:
a.bootsma@gregoriusschool.nl.

Vieringen Kind en Kerk
Op zondag 8 oktober om 9:30 uur is er tijdens de Eucharistieviering een kind woord dienst, dit keer in
het teken van de heilige Sint Franciscus oftewel dierendag.
Om dit actief met zijn allen te kunnen vieren is het natuurlijk leuk om ook je eigen huisdier mee te nemen. Je mag dus je huisdier meenemen naar de kerk! Heb je geen huisdier, neem dan je dierenknuffel
mee.
Graag tot ziens op zo. 8 oktober !!!.
Werkgroep Kind en Kerk

