Uitgerust van een welverdiende Kerstvakantie
konden we alle kinderen en ouders weer verwelkomen in het nieuwe jaar. Op dit moment
zitten we midden in de Cito-toetsen en wordt er
hard gewerkt door de kinderen. Er staan voor
dit jaar weer leuke dingen op het programma,
waar ik even heel kort wat over zal vertellen.
Samen met dorpsbelang gaan we een mooi
project starten. We willen samen met de kinderen gaan nadenken over hoe zij hun toekomst
zien in het Wytgaard. Wat is daar voor nodig??
Dit gaan we op een hele creatieve manier aanbieden in het naschoolse activiteiten aanbod,
onder leiding van Onno Spreij. Het uiteindelijke
doel is om samen met kinderen toe te werken
naar een groot talig toneelstuk over de dorpsvisie aan het eind van kalenderjaar 2017. Ook
gaan we proberen de oudere jeugd in het dorp
hierbij te betrekken. Deze activiteiten kunnen
gratis aan alle kinderen van groep 1 t/m 8 worden aangeboden vanuit een subsidieproject
“Kansen voor kinderen” van de gemeente
Leeuwarden. Op dit moment zitten we volop in
de voorbereiding. Binnenkort volgt meer uitleg
+ een uitnodiging. De aftrap van het project zal
zijn op dinsdag 14 februari van 14.30 uur -16.00
uur.
Vanuit hetzelfde subsidieproject “Kansen voor
kinderen” wordt er ook hard gewerkt aan een



Zaterdag 28 januari oud papier
fam. IJnema



Dinsdag 31 januari 19.00-20.30 uur
thema avond voor alle ouders binnen ons Kindcentrum



Vrijdag 3 februari maandopening
groep 1-2



Maandag 6 februari studiemiddag
alle kinderen om 12.00 uur vrijdag



Maandag 13 februari oudervereniging vergadering



Dinsdag 14 februari 14.30-16.00
uur eerste workshop voor kinderen project dorpsvisie



Donderdag 16 februari rapporten
mee!



Vrijdag 17 februari extra vrije dag
en tevens voorjaarsvakantie t/m
26 februari



Zaterdag 25 februari oud papier
fam. Visser

project voor onze peuter en kleuters. Over dit
project zullen wij u ook snel meer laten weten.

U heeft deze week via meerdere kanalen (facebook, mailing en flyer) kennis kunnen maken
met onze schoolschrijver die wij op 31 januari
zowel ’s middags als ’s avond een warm welkom
zullen geven. Inmiddels hebben wij als team
kennis gemaakt met Janny van der Molen. Janny schrijft hele mooie boeken als: Over engelen,
goden en helden, Geniaal, Grote gedachten.
Janny komt uit het Friese Bergum en heeft enthousiast verteld over wat ze allemaal gaat
doen. Het team heeft er enorm veel zin in. Janny wordt voor een half jaar gekoppeld aan onze
school als gastschrijver. Ze gaat elke vrijdag met
de verschillende groepen aan de slag. In het
Nederlands maar ook in het Fries. Er komt een
brievenbus waar kinderen en ouders vragen in
kunnen stoppen. Ze is er in de eerste plaats
voor de kinderen, maar er is ook een programma voor ouders en leerkrachten. Doel is om de
taal schrijf en leesontwikkeling van kinderen
positief te beïnvloeden. Het thema is :” Dromen”. Bij ons op school wordt taal al gekoppeld
aan de wereld oriëntatie vakken. Waardoor taal
veel betekenisvoller wordt voor kinderen en
daardoor ook leuker.
De schoolschrijver past daarom ook goed in
onze manier van werken en hoe wij denken dat
kinderen leren.
Wij hopen samen met Janny de taal, schrijf en
leesontwikkeling op een positieve manier kunnen beïnvloeden.
Maar vooral: HEEL VEEL PLEZIER!

Wat doet de plusklas met Building Learning
Power?
Wij van plusklas doen heel veel dingen met BLP.
Dat betekent Building Learning Power (vertaald
betekent dat Bouwend Leren Kracht).
Wij gebruiken dat héél veel. Vooral als iets niet
lukt of bij de cito toetsen dan denken we aan
BLP.
Welke spieren hebben we gebruikt? Veerkracht,
vindingrijkheid, reflectief vermogen en interactie.
En daarin heb je nog meer dingen die erbij horen.
En als je het moeilijk vindt dan zit je in de learning pit, zie de plaatjes hieronder. Het heet ook
wel de leerkuil. Als je in de learning pit zit en er
weer uit ‘klimt’, dan ben je aan het leren. Als je
zo over de kuil heen kan springen, dan is het te
makkelijk en heb je niet geleerd.
Groetjes van Evin en Jesse

-

-

U krijgt voor de vakantie een planning.
Kunt u niet op de geplande tijd/datum,
dan vragen wij u onderling te ruilen en
dit door te geven aan de eigen leerkracht.
Wij vragen u het gedeelte in het verslag
wat voor thuis is, samen met uw kind in
te vullen en dit mee te nemen naar dit
gesprek. Tijdens het gesprek zal hierover gesproken worden.

Dit is hetzelfde alleen dan vertaald!

In de week van 27 februari staan de ouder-kind
gesprekken gepland. Vorig jaar zijn we hier mee
gestart en uit evaluatie is gebleken dat dit door
alle partijen goed is bevallen. Dit doen we natuurlijk niet zomaar. Op school nemen we vanuit onze visie de kinderen mee in hun eigen
leerproces. Dit doen we tijdens de lessen, maar
we willen dit ook in de gesprekken doen over
hun verslag ( rapport). In de bovenbouw waren
ze dit al een beetje gewend. Deze kinderen
worden namelijk al een aantal jaren samen met
hun ouders uitgenodigd voor het gesprek n.a.v.
de entreetoets. Wat is de bedoeling:
- Alle kinderen uit de groepen 1 t/m 8
worden samen met hun ouders voor
een gesprek uitgenodigd
- Alle gesprekken duren 15 minuten
- Ze worden gepland in de week van 27
februari

Door alle veranderingen op het gebied van de
financiën die gepaard zijn gegaan met het passend onderwijs, hebben we de JADIS groep in
het leven geroepen. De lijnen moeten korter
worden tussen zorginstellingen en scholen en
binnen de JADIS groep krijgen we dat voor elkaar. De groep bestaat uit:
Jeugdverpleegkundige van de GGD (Inger van
Benthem)
Arts (jeugdarts, Anita Waldram)
Dorpenteam (meitinker, Femia van der Wal)
Integraal kindcentrum (Marion Hoolsema)
School (Mariëtte de Wit)
We komen eens in de drie maanden bij elkaar
en bespreken hoe we elkaar kunnen ondersteunen in het vinden van de juiste mensen, het
vinden van de juiste hulp als daarom gevraagd
is door ouders of leerkrachten, het organiseren
van een informatiebijeenkomst over een bepaald thema (cyber pesten is bijvoorbeeld in

groep 6-7-8 door het dorpenteam behandeld).
We bespreken ook onze zorgen over de kinderen op het kindcentrum, nooit zonder medeweten van ouders natuurlijk.
Om het contact met het Dorpenteam nog wat
meer gestalte te geven is Femia van der Wal
vanaf nu een keer in de twee weken op dinsdagochtend om 8.00 uur op school. Zij loopt
dan ook buiten als de kinderen naar school komen om in contact te komen met ouders die
daar behoefte aan hebben. Ze staat open voor
opvoedvragen, financiële vragen en allerlei andere vragen zoals zij heeft beschreven in een
vorige nieuwsbrief. Volgend jaar zullen Inger en
Femia ook een aantal koffie-ochtenden organiseren met opvoeden als thema.

Sinds afgelopen week zijn wij als Kindcentrum
ook te vinden op facebook. Een mooie manier
om te laten zien waar wij als Kindcentrum mee
bezig zijn. Wij hebben een aantal afspraken
gemaakt over wat wel of niet te plaatsen op
facebook. De volgende afspraken zijn gemaakt:
- We plaatsen geen filmpjes van kinderen
- We plaatsen alleen foto’s waar kinderen
in groepjes op staan en het doel is om
een beeld te geven van de activiteit
o.i.d.
- De meeste foto’s zullen in collage vorm
geplaatst worden
- Er zullen geen close-up foto’s van individuele kinderen geplaats worden

In principe heeft u als ouder bij de inschrijving
kunnen aangeven of u bezwaar heeft tegen het
plaatsen van foto’s waar u kind op staat. Dit
geldt nog steeds. Mochten er toch vragen of
bezwaren zijn betreffende uw eigen kind, dan
kunt u dit aangeven bij Sandra of Marion.

We zijn weer van start gegaan met onze vriend
Puk. We hebben het over ‘Wat heb je aan vandaag?’.
Daar is het natuurlijk een prachtige tijd voor,
aangezien iedereen met mutsen, sjaals en
handschoenen binnenkomt. Maar ook de rest
van de kleding hoort erbij.

We mogen alweer 2 nieuwe peuters verwelkomen bij het kindcentrum.
Thomas en Ewan, van harte welkom! We hopen
dat jullie het snel naar jullie zin zullen hebben
bij ons!

De voorjaars vakantie staat voor de deur, er zijn
al heel wat aanmeldingen binnen, gezellig!
Opgeven kan nog tot en met deze week!

