Op school zijn we inmiddels al een aantal jaren bezig met Building Learning Power.
Vanaf dit jaar zijn tijdens de teamscholingsavonden niet alleen de personeelsleden van
school aanwezig maar ook de personeelsleden van de SKF. Op heel veel vlakken ontstaat er steeds meer een doorgaande lijn
voor onze kinderen van 0-13 jaar. Zo ook op
het gebied van visie. Op woensdagavond 4
november hadden we een BLP avond en
hebben we het gehad over doorzettingsvermogen bij kinderen en onszelf. We hebben
dit visueel gemaakt met de leerkuil. Je leert
pas als je het even niet weet en eigenlijk
zou willen stoppen. Wat heb je dan nodig
om toch door te kunnen gaan en te leren.
Het was voor iedereen een hele inspirerende avond waar we als team zeker weer
mee verder gaan.
Ook de kinderen zijn volop bezig met BLP.
Als wordt het misschien niet altijd zo genoemd. Termen als focus, niet laten afleiden, concentreren komen regelmatig voor.
BLP is ook niet iets wat erbij komt, maar
hoe je het gebruikt binnen je school.
Onderstaand verslag is gemaakt door:
Monika

Groep 1&2.
In groep 1 2 zijn ze bezig met het thema regen.
Ze leren veel nieuwe woorden. Als ze trots zijn
op hun werk, wordt er een foto van gemaakt en
komt het in de klas te hangen.
Groep 3, 4 & 5
In groep 3 4 5 hebben ze thema dieren, ze zijn
daar heel fanatiek mee bezig. Ze hebben geleerd hoe snel dieren kunnen zoals: pinguïns,
orka’s, een hond en nog veel meer dieren.
Het stellen van goede vragen is hierbij heel belangrijk.
Groep 6,7 & 8
In groep 6 7 8 zijn ze bezig met leerdoelen, ze
hebben een vis en ze daar kunnen ze op schrijven wat ze lastig vinden en beter willen leren.
Ze hebben duikertjes gemaakt en ingekleurd,
deze kunnen ze vooruit zetten als ze aan hun
doel hebben gewerkt en het heel goed ging. Ze
leren zo heel veel. Bijvoorbeeld: Spelling, tijd en
tafels.
Zomaar een tekst in groep 6 7 8.
Iedere week bespreekt groep 6 7 en 8 zomaar
een tekst. We voorspellen, lezen en bespreken
de tekst, zodat we de tekst goed begrijpen. Zo
komen we meer te weten over wat er bijvoorbeeld in London gebeurt. De Big Ben is oud en
de wijzers van (300 kilo) konden op je vallen.
Breien voor het fries museum.

De kinderen in groep 6 7 8 zijn heel fanatiek bezig geweest met breien maar niet alleen met
breien ook met vingerbreien. Er zijn een paar
studenten bij hun in de klas geweest en die hebben de kinderen leren breien. Ze hebben 3 lessen gehad en ze hebben stukken gebreid, sommige waren mega zoals die van Marije en Hilde.
Later gingen de studenten het aan elkaar
naaien, op 9 november 2015 was het klaar maar
de kinderen blijven zeker door breien.
Doorzetten was bij deze opdracht heel belangrijk.

Het is echt herfst. De kastanjes zijn allemaal de
boom al uitgewaaid, net als de blaadjes. Het regent, waait en is al weer snel donker. Toch vinden we het heerlijk om wel met de kinderen
naar buiten te gaan wanneer dit kan.
Wilt u hier rekening mee houden qua schoenen/ laarzen en warme jassen?

Woensdag 25 november zijn alle kinderen om
12.00 uur vrij i.v.m. een studiemiddag.

In eerdere nieuwsbrieven heeft gestaan wat de
Meitinker voor u als ouder kan betekenen. Ria
Hobert heeft in ons kindcentrum (kamer IB-er )
iedere eerste dinsdag van de maand van 11.0012.00 uur spreekuur waar u terecht kunt met al
uw vragen. De eerstvolgende datum is dinsdag
1 december.
Mob.: 06 12510180 Dorpenteam: 0566 62515
Een afspraak maken mag, maar hoeft niet!

Donderdag 26 november staat onze tweede inloopochtend gepland. Deze ochtend is bedoeld
voor ouders. De directeur is tijdens deze inloopochtend aanwezig. Er staan thema’s centraal waar samen met ouders over gesproken
kan worden. Het is niet de bedoeling om tijdens

deze ochtend over individuele kinderen te spreken. Hiervoor kunt u in eerste instantie terecht
bij de groepsleerkracht.
Om 8.30 uur staat de koffie en thee klaar in
onze personeelskamer. Deze inloopochtend zal
de Building Learning Power centraal staan.

I.v.m. met juf Annemieke haar zwangerschap
staat meester Aron nu op maandag voor de
groep. Vanaf maandag 30 november gaat juf
Annemieke volledig met verlof en zal Meester
Aron op maandag, donderdag en vrijdag voor
de groep staan. Wij wensen juf Annemieke een
heel fijn verlof.
Hieronder stelt meester Aron zich even kort
voor.
Als nieuwe leerkracht van groep 3/4/5 zal ik mij
even kort voorstellen. Vorig jaar ben ik afgestudeerd aan de PABO te Leeuwarden, waarna ik
het hele schooljaar vol enthousiasme heb gewerkt in groep 3/4 op basisschool de Tsjelke in
Holwerd. Ik woon in Stiens en voetbal graag; dit
doe ik zowel op het veld als in de zaal. Naast het
zelf voetballen, ben ik ook een gediplomeerd
voetbaltrainer en geef SC Stiens C1 training. Ik
hoop op een fijne tijd op deze school en nodig u
uit om gerust eens langs te komen!
Meester Aron

Velen van jullie hebben de vrijwillige ouderbijdrage van het schooljaar 2015-2016 al overgemaakt, hartstikke mooi.
Zouden degene die nog voor hun kinderen moeten betalen dit voor 10 januari 2016 willen
doen?
De kosten zijn:
groep 1,2
€ 25,-groep 3,4,5 € 35,-groep 6,7,8 € 55,-Hier zit het schoolreis (en kamp voor groep
6,7,8 bij in)
Graag het bedrag overmaken op: NL32RABO
0104 1563 33 t.n.v de oudercommissie TJ
Roordaschool. Zou u uw naam van het kind met
de groep bij de betaling willen vermelden?
Mochten er vragen zijn, dan horen we dat uiteraard graag.
Alvast hartelijk dank!
De Oudervereniging

Marion is zwanger, hoera! Toch loopt het niet
helemaal vlekkeloos.
Haar bloeddruk is erg laag waardoor ze erg vermoeid is en er ook andere klachten ontstaan.
Het kan dus zijn dat op de dag dat u Marion verwacht, u Jolanda of Anita ziet staan.
Ook Liesanne is al helemaal ingeburgerd op de
groep. Zij vervang Irina, die vrij vlot nadat ze bij
ons invalkracht was, een baan kreeg.

Wilt u onze hekken en deuren goed achter u
sluiten? We merken dat ze de laatste tijd weer
regelmatig worden vergeten, en dat vinden we
niet zo fijn!

Hoe we de tijd rond deze datum ook noemen,
kinderen weten precies waar we over praten…
Ook de televisie werkt natuurlijk niet echt mee
met alweer de eerste uitzendingen over de
‘man met baard’. Nadat de beste man in het
land is, zal hij ook pas aandacht krijgen op de
opvang.
Voorgaande jaren vroegen we de ouders van de
kinderen van 2 tot 4 jaar om een gedichtje te
schrijven en een bijdrage te doen voor het cadeautje. Dit jaar vragen we u niets! Is dat niet
fijn?
Verder zal het feest net als voorgaande jaren
gewoon gevierd worden op de opvang. Per mail
wordt u hiervan op de hoogte gebracht.

De GGD is weer langs geweest voor inspectie.
En hoera! We doen het prima 
De GGD wil graag nog meer inzichtelijk wie
wanneer pauze heeft en wie wanneer werkt,
daar hebben we nieuwe formulieren voor gemaakt, en die vullen we nu elke keer netjes in.
Zo hebben we dus geen tekortkomingen meer!
Wilt u het rapport inzien?
Dit kan. Vanaf morgen zal het rapport in de

‘Leesmap voor ouders’ zitten die u kunt opvragen op de groep.

