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Agenda
28-1

Ouderavond
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Lezing godsdienstige opvoeding

30-01

Studiedag team, kinderen vrij.
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MR & OR

13-2

Audit

18-2

Start voorjaarsvakantie

Van de directie
Het jaar 2019 is alweer 2 weken begonnen en
allerlei activiteiten staan voor de deur. Dat we
er samen maar weer een mooi jaar van mogen
maken. Maandag heeft u de uitnodiging voor
de ouderavond ontvangen. Voor de vakantie
schreven we daar al over. Dinsdag hebben de
oudste kinderen uit het gezin ook een
antwoordformulier meegekregen. Vrijdag
maken we de balans op of de avond door zal
gaan of niet. Op dit moment hebben zich 3
gezinnen (6 personen) opgegeven. Dat is nog
wat weinig.
Website
Op onze website staan o.a. foto’s van de
kerstviering. In het begeleidend schrijven
staat het wachtwoord om in te kunnen loggen.
Energy box
De leerlingen van groep 7 en 8 van ‘In de
Kring’ en de leerlingen van de ‘Boekhorst’ van
groep 6,7 en 8 gaan de komende dinsdagen
werken aan een techniekproject. Daarvoor
gaan zij op dinsdag 15, 22 januari en 5
februari vanaf 12.45 uur gemixt in groepjes
werken aan verschillende techniekproefjes en
een techniekspel. Elke week gaan ze een
andere opdracht doen. Ook de leerkrachten
worden gemixt. Zo gaan meester Marko van
de Boekhorst en juf Anja van groep 7-8
samenwerken en juf Desy van de Boekhorst
met juf Marloes. We hopen dat alle kinderen
veel van elkaar en van techniek zullen leren
de komende weken. De juffen en meester
hebben er zin in.
Audit
Op woensdag 13 februari gaan auditoren in
opleiding op In de Kring een audit afnemen.
Een audit is een vooronderzoek voor het
inspectiebezoek. Er zijn gesprekken,
klassenbezoeken en een analyse van
schooldocumenten. Het onderzoek is een mooi
meetpunt om te kijken waar we nu staan.
Mediawijsheid
De maatschappij verandert en het onderwijs
daardoor ook. Hoewel de zgn. RTL vakken
(rekenen, lezen taal) belangrijk blijven, zijn er
ook andere vakken en vaardigheden
bijgekomen. Dit is nodig om de kinderen voor
te bereiden op een toekomst waarvan wij nu
nog niet weten hoe die er uit zal gaan zien.

Bovenstaande plaatje laat zien om welke
vaardigheden het gaat. Ook op In de Kring
besteden we hier veel aandacht aan. Kinderen
moeten leren zelf oplossingen te bedenken,
samenwerken, kritisch denken, inzicht krijgen in
hoe onze samenleving in elkaar zit,
zelfstandigheid en ICT vaardig zijn. De thema’s
van onze ouderavonden sluiten aan op deze
ontwikkeling. Op 28 januari is dat ‘Media
wijsheid’. U heeft daarover in de uitnodiging
kunnen lezen.
Kunst & Cultuur
In het kader van deze vaardigheid, doet onze
school mee met het programma van ‘De
Veerkieker’. Alle groepen hebben een activiteit
waarbij cultuur en kunst aan elkaar gekoppeld
zijn. De leerkrachten stellen de ouders via de
groeps-eigen nieuwsbrieven daarvan op de
hoogte. Op onze website kunt u onder het blokje
‘Onze School’ en dan ‘Muziek en Cultuur’ het
programma van De Veerkieker bekijken. Voor
een aantal excursies is vervoer nodig en
daarvoor zijn we afhankelijk van de
mogelijkheden van onze ouders.
NB. U mag de brandstofkosten declareren!
Luiscontrole
Maandag 14 januari was de luiscontrole en we
kunnen er best trots op zijn dat we bijna luisvrij
zijn. In één groep is er bij een enkele leerling luis
geconstateerd en deze ouders hebben daarover
een melding gekregen, net als de ouders van die
groep. Helaas kunnen we geen nacontrole doen,
omdat zich daarvoor te weinig ouders zich
hebben opgegeven. Om het te houden zoals het
nu is, blijft met regelmaat (elke week) thuis
controleren een must. We benadrukken
nogmaals dat het hebben van luis geen schande

is. Het is gewoon pech hebben. Laten we
a.u.b. samen zorgen dat het beperkt blijft en
dus blijven controleren. Als u twijfelt aan de
beoordeling van de luizenpluizers kunnen we
de GGD om een second opinion te vragen. We
zijn heel blij dat er ouders zijn die deze
controle willen uitvoeren. U kunt zich nog
steeds aanmelden. De controle is elke 2e
maandag na de vakantie. Zie ook agenda
website.
Lezing godsdienstige opvoeding
We herinneren u aan de brief van de
Commissie Vorming & Toerusting. Op
woensdag 23 januari is er in de Sintrumtsjerke in Donkerbroek een lezing van prof.
Dr. Sieneke Goorhuis-Brouwer over
godsdienstige opvoeding. Sieneke Goorhuis is
zeer bekend als specialist op het gebied van
onderwijs aan het Jonge Kind.
Boekenactie
Ieder jaar is er een actie om bekende
kinderboeken extra goedkoop aan te bieden.
Vanaf 8 februari ligt het boek “Kruistocht in
spijkerbroek” voor € 2,50 in de boekhandel en
vanaf 5 april ligt het prentenboek “Kikker is
kikker” voor € 2 in de boekhandel.
Oudergesprekken
Deze week is de week van de
oudergesprekken. Deze weken staan op de
activiteiten-kalender. In die weken kunt u zelf
met de groepsleerkracht van uw kind een
afspraak maken of wordt u door de leerkracht
uitgenodigd. Dit schooljaar zijn 8 van zulke
weken ingepland (zie kalender). De leerkracht
zal per jaar in ieder geval 2x een gesprek in
plannen. Maar u mag ook zelf het initiatief
nemen en dan in de weken die daar voor
staan. We zijn nog bezig met een digitaal
inplan systeem. Helaas hebben we vorige
week van ons administratiesysteem Parnassys
de melding gekregen dat zij de mogelijkheid in
het ouderportaal hebben opgeheven. Over
het ouderportaal krijgt u een aparte brief. Zie
bijlage.
Nieuws van de bibliotheek
Zie bijlage
Gratis museum bezoek
Zoals ieder jaar is het in februari weer tijd
voor “Help Pake & Beppe de vakantie door” en
dat betekent dat er in de Friese musea en
archieven van dinsdag 19 t/m vrijdag 22
februari weer van alles te doen en te beleven
is voor leerlingen van het BaO. Op vertoon
van een pake, beppe of andere volwassene,

mogen de kinderen gratis naar binnen en
deelnemen aan de georganiseerde activiteit.
Het thema van dit jaar luidt: “Lekker ite, neat
weismite”. De gehele week staat in het teken
van eten en duurzaamheid. Duik de keuken in,
ruik de geuren en proef heerlijke hapjes. Alle
deelnemende instellingen organiseren leuke,
leerzame en creatieve activiteiten voor jong en
oud! De folder volgt binnenkort.
Het Gebiedsteam staat voor u klaar!
Iedereen heeft wel eens zorgen. Bijvoorbeeld
over kinderen, de opvoeding daarvan of over
geld. Maar misschien ook wel over woonzaken,
uw gezin of relatie, vervoer, psychische
problemen of uw administratie. Herkenbaar? Het
Gebiedsteam helpt u graag verder.
Mogelijk bent u met 1 of enkele gesprek(en) al
geholpen. Is er meer nodig, dan maken we
samen een plan. U kunt dit gesprek telefonisch
houden, u kunt bij het Gebiedsteam langs
komen, en de gebiedsteammedewerker kan ook
bij u thuis komen. Dit noemen we het
keukentafelgesprek. Het contact met het
Gebiedsteam kost u helemaal niets. Als er geen
oplossing wordt gevonden in uw eigen omgeving,
heeft u mogelijk een voorziening nodig. We
kennen de weg naar specialisten en instanties
die u verder kunnen helpen. We zijn er voor alle
inwoners van Ooststellingwerf.
Sandra Sebel is consulent basisscholen in
Oosterwolde en kan met u in contact gebracht
worden of aansluiten bij een gesprek op school.
Meer weten? Kijk
op www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

Ouderportaal
Belangrijk! Zie bijlage.

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff (directeur)

