‘Uw kind is de toekomst, de toekomst is onze uitdaging!’
Skittelnieuws, maart 2016
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Voorjaarsvakantie

Weer naar school
Start kunstproject
’t Skitteljacht is uit de kunst’

19.30 uur MR vergadering
in Hoogkarspel
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19.00 – 21.00 uur Open Avond
9.00 – 11.00 uur Peuterinloop
Paasfeest
Goede Vrijdag
1e Paasdag
2de Paasdag
Kinderen vrij ivm.studiedag

Wilt u reageren op ’t Skittelnieuws? Mail dan naar: m.miedema@skitteljacht.nl

Directie mededelingen
Even voorstellen
Woensdag 10 februari 2016 bent u
door de voorzitter van ons
bestuur, de heer Ruurd Bijlsma,
geïnformeerd over het ziekteverlof
van Wies Klaassen. Ik zal de directie
taken gedurende haar ziekte periode
overnemen.

Vanaf 2003 werk ik op ’t Skitteljacht.
Eerst als groepsleerkracht op de
locatie Westwoud en daarna op de
locatie Hoogkarspel. Toen de functie
van intern begeleider vrij kwam heb
ik deze functie op beide locaties
ingevuld.
In 2010-2011 heb ik de opleiding
Directeur Primair Onderwijs
afgerond. Op de locatie Hoogkarspel
heb ik, op het moment dat de
toenmalige directeur ook directeur
werd van een school in Andijk, de
taken van locatieleider uitgevoerd.

En nu ben ik dus waarnemend
directeur gedurende de ziekteperiode
van Wies. Op dit moment is nog niet
duidelijk hoe lang dit gaat duren. Zo
gauw hier meer duidelijkheid over
bestaat wordt u hier zo spoedig
mogelijk over geïnformeerd.
Marianne Miedema
Aanwezigheid op de verschillende
locaties.
In principe zal ik maandag en
donderdag op de locatie Westwoud
aanwezig zijn. De andere dagen
(dinsdag + woensdag + vrijdag) ben
ik in Hoogkarspel.
Mocht u een afspraak willen maken
op een dag dat ik niet op de
betreffende locatie aanwezig ben dan
kan dat altijd.
U kunt mij bereiken via e-mail
(m.miedema@skitteljacht.nl) of
(school) telefoon. Het mailadres
directie@skitteljacht is op dit
moment niet in gebruik!
Vragenlijst Veiligheid
Op donderdag 18 februari heeft u
een vragenlijst ontvangen over
(sociale) veiligheid. Tot nu toe heeft
20% van de ouders deze vragenlijst
ingevuld.
Hoe meer mensen de vragenlijst
invullen hoe beter het beeld van de
veiligheidsbeleving op ‘t Skitteljacht
wordt. De resultaten van de
vragenlijst kunnen ons helpen om
het schoolklimaat te verbeteren.

Ouders die nog de vragenlijst niet
ingevuld hebben verzoek ik daarom
vriendelijk dit alsnog te doen. Het is
nog tot 17 maart mogelijk om de
vragenlijst in de vullen.
Ook aan een aantal kinderen van de
groepen 6-7-8 wordt gevraagd een
vragenlijst over dit onderwerp in te
vullen. De kinderen worden
willekeurig uitgekozen en gevraagd
de lijst anoniem via de computer in
te vullen. Ook deze resultaten
worden meegenomen bij het
verbeteren van het schoolklimaat.
Nieuwe Dorpsschool Westwoud
Vrijdag 26 februari hebben de ouders
van de kinderen van de Regenboog
en ’t Skitteljacht (locatie Westwoud)
een brief ontvangen van beide
schoolbesturen met daarin de stand
van zaken rondom de Nieuwe
Dorpsschool Westwoud.
De besturen hebben besloten de
streefdatum van 01-08-2016 los te
laten zodat er meer tijd beschikbaar
komt voor een zorgvuldige en
gedegen voorbereiding van de start
van een Nieuwe Dorpsschool
Westwoud. Hoewel de samenvoeging
van de scholen formeel wordt
uitgesteld wordt er door de
verschillende werkgroepen wel
gekeken hoe er komend schooljaar al
nauw kan worden samengewerkt. De
streefdatum wordt gewijzigd maar
het uiteindelijke doel blijft: éen
school in Westwoud!

Ziek en zeer
IB mededelingen.
Juf Ellen is weer geheel hersteld en
heeft haar werkzaamheden in groep
1/2 in Westwoud weer opgepakt.
Juf Marja is jammer genoeg voor
langere tijd met ziekteverlof. De
ouders van de kinderen van de klas
hebben een e-mail ontvangen over
haar vervanging.
Met meester Albert gaat het naar
omstandigheden redelijk. Zo gauw
zijn energie niveau het toe laat zal
hij weer naar Westwoud komen om
kinderen individueel te begeleiden.
Juf Christine is op
arbeidtherapeutische basis op school
aanwezig. Juf Sylvia vervangt haar
voor de groep.
Van de administratie
Sinds kort hebben wij een nieuw
administratiesysteem van waaruit wij
brieven en ‘t Skittelnieuws naar
ouders mailen. Mogelijk ontvangt u
e-mail van school met als afzender
Carola Leeninga; zij doet onze
administratie.
Mocht u het idee hebben dat u
berichten heeft gemist dan kunt u
contact opnemen met Carola zodat
zij kan checken of het juiste
mailadres in het nieuwe systeem
staat. (c.leeninga@skitteljacht.nl)

Zoals u al heeft begrepen, neem ik
tijdelijk de taak van intern begeleider
van Marianne Miedema over. Ik zie
deze taak als een nieuwe uitdaging
en heb er veel zin in. Ik zal kort iets
over mezelf vertellen. Vanaf 1999
werk ik op 't Skitteljacht. Ik heb les
gegeven op beide locaties. Misschien
hebben wij elkaar wel eens ontmoet.
Ik ben in het bezit van een diploma
speciaal onderwijs en in 2005 heb ik
mijn diploma als intern begeleider
gehaald. In het schooljaar
2006/2007 ben ik in Westwoud
werkzaam geweest als intern
begeleider, door de komst van mijn
tweeling heb ik deze taak even aan
de kant gezet.
Na de voorjaarsvakantie ben ik op
maandag en woensdag in
Hoogkarspel aanwezig en op dinsdag
in Westwoud. Omdat er ook
afspraken op andere dagen gepland
staan kan het wel eens voorkomen
dat ik een dag omwissel. Ik hoop u
voldoende te hebben ingelicht.
Selma van Leeuwen.

Scholing kleuterbouw
In de kleuterbouw worden de
leerkrachten bijgeschoold door Anna
Lont. Als orthopedagoog en
onderwijsadviseur is zij werkzaam bij
Blink Uit en gespecialiseerd in
kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong. In een
aantal bijeenkomsten krijgen de
leerkrachten tips en handvaten om
het onderwijs aan kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong meer
structuur te geven.
Zo wordt er op verschillende
niveaus een uitdagende
leeromgeving gecreëerd. Hierbij kun
je denken aan: leesboekjes voor
beginnende lezers in de boekenhoek,
werkboekjes met uitdagende
opdrachten, bestaande
ontwikkelingsmaterialen verrijken en
onze nieuwe pluskast op de gang.
Hierin bevinden zich uitdagende
spellen, materialen en smartgames
die de leerlingen kunnen uitdagen.
Deze kast is bestemd voor iedereen!
Doordat wij werken met een
weektaak kun je hierin de
differentiatie goed toepassen. Elk
kind leert op zijn eigen niveau en
tempo, daarom zijn er wekelijks
verschillende weektaken die
afgestemd zijn op het kind.

Dit maakte dat we naar diverse
lichtfeesten gekeken hebben. In al
die feesten merkten de kinderen
dat licht staat voor het goede in
de wereld en donker voor het
kwade/slechte.
Zo hebben we het gehad over
Divali, het lichtfeest van de
Hindoeïsten. En hebben we dya’s
(Divali-lichtjes) gekleid. Binnen het
Jodendom hebben we het Chanoeka
feest (het wonder van het licht in de
tempel) behandeld. En ook hebben
we gekeken naar het Poerimfeest
(het verhaal van Esther), Dreidels
(tollen met Hebreeuwse letters),
boekrollen, Poerim-maskers
gemaakt.
Toevallig viel dit samen met het
Carnaval, waar ook het verkleden, je
voordoen als een ander centraal
staat.
Na Carnaval begint voor een aantal
gelovigen (met name de Katholieke
mensen) het vasten en de lijdenstijd
voor Pasen. Vandaar dat we in de
aanloop naar Pasen het hebben over
wat Pasen nu eigenlijk is. De
kinderen noemen dan vooral de
voorjaarssymbolen zoals eieren en
de paashaas. Maar Pasen is een feest
waar wel 3 lagen in zitten:
-

Gvo update
Kerstmis noemen veel mensen ook
het feest van het licht. Jezus wordt
door de Christenen ook wel ‘Het Licht
der wereld’ genoemd.

-

-

Het voorjaarsfeest (van ouds
her al….. de vruchtbaarheid,
het nieuwe leven van de
natuur)
De uittocht uit Egypte (Joodse
Pesach feest, het nieuwe leven
na de slavernij)

De opstanding van Jezus (het
nieuwe leven als je gelooft in
God)
Symbolen horen daarbij, zoals
eieren, voorjaarsbloemen, maar ook
een palm-Pasen stok.
-

In de les van 15/16 maart maken we
zo’n stok vol symbolen die je
weggeeft aan iemand die aandacht
en liefde nodig heeft.
Denkt u aan de materialen (12
snoepjes, 2 mandarijnen, 30
rozijnen) en een hamer om te
kunnen timmeren?
Open Avond
Op maandag 21 maart is de Open
Avond van 19.00 tot 21.00 uur.
Ouders die een school zoeken voor
hun kind zijn welkom op school voor
informatie en een rondleiding.
Van een leerling
Peuterinloop
Woensdag 23 maart en
donderdag 14 april
is het open- dag op ’t Skitteljacht
met de gezellige peuterinloop!
Van 9.00 tot 11.00
krijgen ouders van de peuters een
rondleiding door de school, terwijl
hun kinderen “oefenen”
in een echte kleuterklas!

Noordpool en de zuidpool.
Wiebe en ik moesten een presentatie
maken over de polen.
We hebben het over verschillende
dieren gehad,
Een van die dieren was de
pinguïn net als de
zeeolifant,zuidkaper,narwal,witte
dolfijn en de ijsbeer.
De presentatie was leuk om te doen
en was een groot succes.

Kent u ouders met kleine kinderen
in uw omgeving? Laat ze
kennismaken met onze leuke school!

Dylan Rorije
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Youri van Westen
Mike Molenaar
Juf Mieke
Liam vd Wijngaart
Wessel Weel
Fahma Mahamud
Falco Bouma
Britt Bregman
Jitse Smink
Buno Hooijboer
Linda Hooijboer
juf Daphne
Stella
Goorsenberg
Niels Boogert
Senna Dijkman
Stacey Kroese
Ben Koolhaas
Larissa Wiebes
Rianne
Bruinenberg
Ilse de Groot

