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Herinnering:
● Lege batterijen kunnen ingeleverd worden
in de ton in de grote zaal.
● Elke maandag sparen voor het Goede
doel! Totale opbrengst tot nu toe: 220,25

13-09-2018
(Deze actie loopt nog tot eind dit kalenderjaar)

Elke maandag sparen voor ons Goede Doel:
Onderwijs voor Kinderen in
Kenia

Agenda
20-9

Juf Anja afwezig

03-10

Start Kinderboekenweek

18-10

Juf Anja afwezig

22-10

Herfstvakantie

Nieuw schooljaar
De zomervakantie ligt al weer achter ons en
we zijn allemaal weer met frisse zin begonnen.
Er is een jaarplan en die kunt u vinden op
onze website onder: ’Onze school’, ‘Jaarplan’.
Een leuke uitdaging met mooie doelen. In de
nieuwsbrieven houden we u daarvan op de
hoogte.
Website
De foto’s die worden gemaakt bij verschillende
activiteiten, zijn beschermd met een
inlogcode. U logt in met het emailadres van
school en daarna de code. Deze code staat in
de begeleidende email bij deze nieuwsbrief.
Misschien handig om deze bv. Op de
activiteitenkalender te noteren. Er staan nu
foto’s op van de feestelijke opening van het
nieuwe schooljaar.
Gouden weken
De eerste weken na de zomervakantie worden
ook wel de ‘Gouden weken’ genoemd. In deze
weken wordt veel aandacht besteed aan de
groepsvorming en afspraken.
Welkom
De onderbouw begint met 2 kleine groepen
dus veel ruimte voor individuele aandacht. In
groep 1 mochten we welkom heten: Hanit. Zij
komt samen met haar ouders uit Eritrea en
woont sinds kort in Nederland.
Kind op Maandag
Zoals u wellicht weet gebruiken wij voor onze
godsdienstige vorming op school het materiaal
van Kind op Maandag, uitgegeven door
Kwintessens. Via de website kunt u zien waar
de verhalen in en bepaalde periode over gaan.
In de periode 3-9 t/m 26-10 is het thema ‘ij
bent een held’. De verhalen van het volk Israël
in Egypte staan dan centraal.
Gezinsgegevens 2018-2019
Vandaag hebben de (oudste) kinderen een
oranje papier meegekregen voor het invullen
van de gezinsgegevens. Wilt u dat z.s.m.
invullen en weer meegeven. In de mail vindt u
ook een exemplaar, mocht het oranje
formulier zoek raken. Even een verzoek: wilt

u, als uw emailadres veranderd is, een sterretje
voor uw nieuwe emailadres plaatsen. Dan weten
wij dat we dat moeten aanpassen in onze
leerlingenadministratie.
Activiteitenlijst 2018-201
Uw (oudste) kind krijgt vandaag ook een
activiteitenlijst 2018-2019 mee naar huis. Ook
deze wordt voor de zekerheid digitaal
toegevoegd. We zoeken ouders die ons willen
helpen bij een aantal activiteiten. Hoe meer
handen, hoe lichter het werk. Sommige
activiteiten kunnen zonder hulp ook niet door
gaan.
Ouder-Kindgesprekken
Dit jaar gaan we op een andere manier
vormgeven aan de oudergesprekken. Als we er
van uitgaan dat ieder kind uniek is en we ook
meer gepersonaliseerd willen werken, passen
daar ook andere gesprekken bij. Dus niet meer
een standaard gesprek, maar afgestemd op het
individuele kind. We praten vooral samen met
het kind. Vandaar: ouder-kindgesprekken. We
zitten ook niet meer vast aan een bepaalde tijd.
Het duurt zo lang nodig is en ook op het moment
in het jaar dat past bij de ontwikkeling van het
kind. De afspraak is dat er minimaal 2
gesprekken zijn, maar daar waar nodig kunnen
dat er ook meer worden. Dit jaar experimenteren
we nog en volgen we als team scholing daarop.
Volgend jaar leggen we het na evaluatie met de
OR en MR, vast in een document.
Ik eet het beter
In de week van 24 t/m 28 september doen de
groepen 5-6 en 7-8 mee aan een lessenserie van
het Voedingscentrum.
https://www.ikeethetbeter.nl
Doel is om op een leuke en inspirerende manier
samen te ervaren dat je m.b.t. voeding gezonde
keuzes kunt maken.
Meer muziek in de klas
Op donderdag 20 september wordt in de Lawei in
Drachten onder toeziend oog van prinses Maxima
door alle schoolbesturen van Friesland een
convenant ondertekend waarbij het belang van
goed muziekonderwijs zowel binnen- als
buitenschools onderstreept wordt. Juf Anja zal
daar samen met een leerkracht en groep
kinderen van CBS De Akker als
vertegenwoordigers van De Tjongerwerven bij
aanwezig zijn. Ook op In de Kring staat
muziekonderwijs hoog in het vaandel. We doen
voor het 2e jaar mee aan het traject
Muziekimpuls en het team wordt ook daarin
geschoold. Ook worden er voor de kinderen
verschillende muziekimpulsen ingepland.

Ouderbijdrage
Zoals u weet vragen we van de ouders een
vrijwillige ouderbijdrage van € 17,50 per jaar.
Eind oktober wordt de 1e helft daarvan
geïncasseerd. De automatische incasso staat
gepland rond 26 oktober. Ouders die niet per
incasso betalen kunnen deze bijdrage (€
8,75) via de bank overmaken op ons
rekeningnummer: NL69RABO 0349 9360
13. U mag het ook in een envelop met naam
op school afgeven. We hebben deze bijdrage
nodig om de extra activiteiten zoals
Sinterklaas, Kerst, sporttoernooien, excursies,
attenties etc. te kunnen uitvoeren.

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

