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Agenda
Personele zaken
Kanjertraining
KMPO – Enquête school
Keuze Eindtoets
Kwartiergesprekken groep 8 – advisering V.O.
Schoonmaakavond
Jaarvergadering Oudervereniging
Voorleesontbijt
Rapporten en facultatieve kwartiergesprekken
Schaatsen
Eerste prijs Koperkabaal
Vieringen

Bijlagen:
 Ouderbrief Hemel en aarde

Agenda januari 2017
Datum
23 jan t/m 3 februari
1 februari
3 februari
5 februari
7 en 9 februari
14 februari
16 februari
17 februari
17 t/m 24 februari
25 februari
26 februari
27 februari

Activiteit
Cito-toetsen
Voorleesontbijt
Rapporten mee
Kinderwoorddienst St. Vituskerk
Facultatieve kwartiergesprekken
Kwartiergesprekken groep 8 – advisering V.O.
Nieuwbrief 7
Studiedag team – kinderen vrij
Voorjaarsvakantie
Viering Carnaval met k.w.d. St. Vituskerk
Carnaval
Start school om 9.30 uur

Tijd
8.25 uur
9.30 uur

19.30 uur
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Personele zaken
Meester Pyt werkt steeds meer met groepjes kinderen van groep 7/8. Daarom verschuift de inzet van juf
Rixt op vrijdagochtend van 9 tot 10 uur naar de kleuters.
In februari vindt er een wisseling plaats van stagiaires. Kim gaat naar een andere school, dus zij komt
niet meer in een andere groep. Pytrik start 7 februari in groep 2. Zij loopt stage op dinsdag en woensdag. Ilse start op 9 februari in groep 5/6. Zij loopt stage op donderdag en vrijdag.

Kanjertraining
De cultuur van wederzijds respect.
In de cultuur van wederzijds respect heb je respect voor jezelf, voor de ander en het andere. Dat betekent: je hebt niet alleen respect voor je ouders maar ook voor de mensen om je heen zoals je broer en
zus (als die er zijn) en je vrienden en vriendinnen, je klasgenoten, je juffen en meester, enzovoort. Met
het andere wordt bedoeld dat je respect hebt voor het leven zoals het zich voordoet. Je hebt respect
voor mensen, meningen die anders zijn dan die van jezelf, dieren, planten en zelfs dingen. Wat de dingen betreft: als jij goed voor spullen zorgt, dan valt het niet uit elkaar.
We leren de kinderen m.b.v. onderstaande afbeelding inzicht te geven in wat wel oké is en wat niet. Als
je iets doet en ik – de klas – juf/meester – papa/mama vinden dat ook leuk, dan is het oké wat je doet.
Als je iets doet en één van deze ‘partijen’ vindt het niet leuk, dan is het niet oké wat je doet.
Deze poster hangt in alle groepen en ik heb hem voor u als ouder als kaart.

KMPO – Enquête school
In februari/maart vindt het tweejaarlijkse kwaliteitsonderzoek van de scholen van de BMS plaats. Wanneer de vragenlijst beschikbaar is, ontvangt u een mail. Wij vragen al onze ouders/verzorgers om deze
enquête in te vullen, zodat we een goed beeld krijgen van hoe onze school er voor staat, wat we moeten
vasthouden en waar verbeterpunten liggen. Ook de kinderen van de bovenbouw en alle teamleden
worden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Alle drie de partijen samen geven ons straks een
goed beeld waarmee wij ons verder kunnen ontwikkelen.

Keuze Eindtoets
Vanaf dit schooljaar maken wij geen gebruik meer van de Cito Eindtoets. Vorig jaar hebben wij nagedacht over de Eindtoets, aangezien er toen 3 mogelijkheden waren en niet meer alleen de CITO Eindtoets. Afgelopen schooljaar hebben wij meegedaan aan een pilot van een nieuwe Eindtoets van AMN
om te kijken of deze bij ons zou passen. Daarbij hoorde ook een ‘entreetoets’ die eind groep 7 (voor de
entree naar groep 8) gemaakt wordt. Hoewel er nog wel verbeterpunten waren, waren wij zeer te spreken over de toetsen.
Vanaf dit schooljaar kiezen wij voor de AMN-toets. De belangrijkste reden zit hem in het feit dat er bij de
Aansluitingstoets meerdere factoren getoetst worden dan alleen ‘cognitieve vaardigheden’. Hiernaast
worden ook ‘interesse’, ‘capaciteiten’ en ‘gedrag en houding’ gemeten. Ook de ouders en de leerkrachten vullen een gedeelte in, zodat de driehoek (kind – ouders – school) een totaalbeeld geeft.
De afname van zowel de Aansluitingstoets als de Eindtoets gaat online. De duur van beide toetsen is
korter dan die van de CITO-entree en eindtoets.
Bovenstaande betekent dat groep 7 aan het eind van dit schooljaar de ‘Aansluitingstoets’ gaat maken en
groep 8 de Eindtoets van AMN. T.z.t. ontvangen de ouders van groep 7 en 8 hier meer informatie over.
Daarnaast doen we mee aan de ‘proeftoets’ voor groep 8 zodat de manier van toetsen bekend is voor
de kinderen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.amn.nl.

Kwartiergesprekken groep 8 - advisering V.O.
In de kwartiergesprekken van 14 februari met de ouders en leerlingen van groep 8 wordt het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs besproken a.h.v. de Plaatsingswijzer. Het advies van de basisschool
is leidend. Tevens worden de aanmeldingsformulieren ingevuld in deze week. De aanmelding bij de
nieuwe school moet voor 1 maart geregeld zijn (en de Voorjaarsvakantie zit ertussen in).
De Eindtoets van groep 8 vindt dit jaar weer in april plaats: 19, 20 en 21 april. Deze scores zijn wel degelijk van belang voor de plaatsing. Daarnaast is deze toets ook van belang voor de school. De Inspectie
beoordeelt de school onder andere aan de hand van de Eindopbrengsten.
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Schoonmaakavond
Maandag 16 januari hadden we de schoonmaakavond gepland om de laatste glitters en verdwaalde
pepernoten te verwijderen. Een grote groep ouders kwam ons hierbij helpen. Daarnaast hadden we nog
wat kleine klussen verzameld die deze avond ook geregeld zijn. Ouders, hartelijk dank voor jullie hulp!

Jaarvergadering Oudervereniging
Afgelopen dinsdag was de Algemene Ouderavond. De Oudervereniging heeft deze avond hun jaarverslag en het financieel overzicht met de aanwezige ouders gedeeld.
Daarna werd er – o.l.v. de MR en SAC – van gedachten gewisseld over de ervaringen van een half jaar
werken met een continurooster. Ook vragen die hierbij nog leefden, werden besproken.
Het gedeelte na de pauze hebben we gebruikt om de Kanjertraining, zoals deze op school wordt ingezet,
nog eens door te nemen. Hierbij kwamen de werking van de petten en de uitleg van het pettenkwadrant
aan de orde, de Smileys en hoe we daar mee omgaan (zie stukje ‘Kanjertraining’), het belang van het
respectvol omgaan en praten over jezelf en een ander en de inhoud en opbouw van de lessen aan de
orde.
Na de presentatie hebben de ouders een aantal oefeningen uit de praktijk ervaren met de leerkrachten.
Helaas is maar een klein groepje ouders op deze avond afgekomen. We hadden deze informatie graag
met al onze ouders willen delen, gezien het belang dat wij hieraan hechten.

Voorleesontbijt
Aanstaande woensdag 1 februari doen we mee aan het Voorleesontbijt. In de vorige Nieuwsbrief stond
dat wij dit op 25 januari zouden doen, maar dat was niet juist. Op die dag startten wel de Nationale
Voorleesdagen.
Woensdag nemen de kinderen hun ontbijt mee naar school en kunnen ze in hun nachtkleding eerst de
spieren lekker losmaken. U mag hierbij gerust een kijkje nemen.
Als we lekker warm en energiek zijn, gaan de kinderen genieten van hun meegebrachte ontbijt in de
groepen terwijl ze worden voorgelezen door speciale gasten.

Rapporten en facultatieve kwartiergesprekken
Vrijdag 3 februari ontvangen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun rapport. In de week daarop zijn de facultatieve kwartiergesprekken gepland. Dit betekent dat de leerkracht u kan uitnodigen voor een gesprek, maar mocht u vragen hebben over het rapport, dan kunt u aangeven dat u graag een gesprek
wilt. Het is niet nodig om met alle ouders het rapport nog eens door te nemen, dus wij verwachten zeker niet alle ouders.

Schaatsen groep 5 t/m 8
Maandag 6 februari gaan we schaatsen met groep 5 t/m 8 op de ijsbaan in Leeuwarden. De afgelopen
dagen hebben we wellicht wat kunnen schaatsen op natuurijs en mooier is er natuurlijk niet, maar dit
hadden we al met de IJsclub afgesproken voor dat zover was…
Daarvoor was het lang geleden dat die mogelijkheid zich voordeed. Aangezien wij het belangrijk vinden
om schaatsen onder de aandacht van kinderen te brengen en ze enthousiast te maken, zijn we in overleg gegaan met de IJsclub om te kijken wat de (structurele) mogelijkheden zijn.
Over het structurele praten wij nog verder over, maar voor dit jaar hebben we besloten om in ieder
geval een keer naar een ijsbaan te gaan. We gaan onder schooltijd met een bus en de begeleiding bestaat uit mensen van de IJsclub en leerkrachten. De kinderen krijgen een clinic van de IJsclub.
De kosten verdelen we en daarvoor wil ik de IJsclub alvast hartelijk dank zeggen.
In de groepen wordt hier verder over gesproken, maar wilt u er alvast voor zorgen dat de kinderen goede schaatsen meenemen? Daarnaast is het verplicht om handschoenen te dragen i.v.m. veiligheid!

Eerste prijs Koperkabaal
Koperkabaal uit Blauwhuis is zaterdag tot winnaar uitgeroepen van het Jeugdfestival Femuza in Oppenhuizen. Het Jeugdfestival van Femuza was afgelopen zaterdag zeer goed bezet met dertien jeugdorkesten. Femuza is de federatie van muziek en zang in de gemeente Súdwest-Fryslân. De deelnemers werden beoordeeld door Nynke Jaarsma uit Wons. Zij wees Koperkabaal Blauwhuis, dat onder leiding stond
van Roelof Bakker, aan als winnaar.
Koperkabaal bestaat uit allemaal leerlingen en oud-leerlingen van onze school. Een prachtige prestatie;
gefeliciteerd!
De winnaar ontving een beker en mag deelnemen aan het Galaconcert van Femuza in Theater Sneek op
16 juni. Wij zijn allemaal uitgenodigd om te komen kijken naar dit optreden, de entree is gratis.
In de nieuwsbrief van mei zullen we u daaraan herinneren.

Vieringen in de St. Vituskerk
Zondag 5 februari om 9.30 uur is er weer een kinderwoorddienst in de St. Vituskerk.
Zaterdag 25 februari wordt er om 19.30 uur ook in de kerk gevierd dat het Carnaval is met een kinderwoorddienst. Bij beide vieringen bent u van harte uitgenodigd.

