Skittelnieuws, mei 2016 Hoogkarspel
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Hemelvaartsdag

Moederdag
Weer naar school

OR vergadering Hoogkarspel

1e Pinksterdag
2e Pinksterdag

Kamp groep 8
Kamp groep 8
Gr.4/5 SKIK
Gr.5/6 SKIK
Kamp groep 8
Schoolreis gr.4/5/6
Kamp groep 8
Gr. 3 SKIK

MR vergadering
19.30 uur locatie Hoogkarspel

Gr.1/2 geen school

Viering 1/2 b
Avond vierdaagse

Wilt u reageren op ’t Skittelnieuws? Mail dan naar: m.miedema@skitteljacht.nl
‘Uw kind is de toekomst, de toekomst is onze uitdaging!’
Directie mededelingen
Meester Albert
Maandag 25 april is meester Albert
overleden. Op maandag 2 mei
hebben we afscheid van hem
genomen. Zowel tijdens de
condoleance als tijdens de crematie
waren ouders en kinderen van school
aanwezig. Dit is zeer op prijs geteld.
In de aula van de locatie Westwoud
ligt een gedenkboek waarin iedereen
zijn herinneringen aan meester
Albert kan opschrijven. Dit boek zal

aan de familie van Albert worden
overhandigt.
Formatie
Nu we aan het laatste deel van het
schooljaar beginnen staat de
formatie weer op de agenda. Hoeveel
groepen kunnen er gemaakt worden,
is er ruimte voor extra
ondersteuning, hoe komen de
kwaliteiten van de verschillende
leerkrachten het best tot hun recht
binnen de school?
Om deze vragen te kunnen
beantwoorden wordt er een

bestuursformatieplan gemaakt.
Kijkend naar het leerlingenaantal van
1 oktober 2015 wordt er bepaald
hoeveel formatie een school
toegewezen krijgt. Dit proces op
bestuursniveau is op dit moment in
volle gang. Als op bestuursniveau
duidelijk is hoe de formatie er uit ziet
kunnen we ook op schoolniveau gaan
kijken hoe de klassen er volgend jaar
uit gaan zien. Op dit moment is het
bestuursformatieplan nog niet gereed
en zal de klassenverdeling van ’t
Skitteljacht 2016-2017 dus ook nog
op zich laten wachten.

Media wijsheid
Communiceren
Samenwerken
Sociale & culturele
vaardigheden
- Zelfregulering
Om over dit onderwerp meer kennis
op de doen verdiepen alle
directeuren van Present zich op
donderdag 19 en vrijdag 20 mei in
deze 21th century skills zodat op alle
scholen van Present richting gegeven
kan gaan worden aan het onderwijs
van de toekomst!

Directie Tweedaagse
Stichting Openbaar Onderwijs
Present, waaronder ’t Skitteljacht
valt, is bezig visie te ontwikkelen op
het gebied van de inrichting van het
toekomstige onderwijs. Wat moeten
we leerlingen meegeven voor
beroepen die we nu nog niet kennen?
Welke vaardigheden zijn nodig om in
een maatschappij waar veel kennis
beschikbaar is, deze te vinden , te
filteren en adequaat te gebruiken?
Welke kennis en vaardigheden zijn
nodig om leerlingen voor te bereiden
op een snel veranderende
maatschappij?
Veel van deze vaardigheden worden
samengevat onder de noemer 21th
century skills.
De vaardigheden die hiermee worden
bedoeld zijn:
- Kritisch denken
- Creatief denken
- Problemen oplossen
- Computational thinking
- Informatie vaardigheden
- ICT- basis vaardigheden

‘Wat leuk’. ‘Dat is weer eens wat
anders’. ‘Goed voor de jongens’. Een
paar reacties van enkele ouders.
Maar de reactie van de kinderen is
buitengewoon positief. We hebben
sinds kort kennisgemaakt en leren
elkaar steeds beter kennen.

-

Een meester in de onderbouw!

Ik ben ooit begonnen met de
onderbouw en dat is altijd in mijn
hart gebleven. Het leuke van deze
groep is dat je samen onderwijs
maakt. Je gaat samen op weg en
luistert naar de behoeften van de
kinderen. In de loop van de tijd is
dat verandert en ben ik in de
middenbouw gaan werken.
Met het behalen van mijn diploma
onderwijskunde heb ik de overstap
gemaakt naar het MBO opleiding PW.
Daar heb ik meer dan 12 jaar les
gegeven en andere taken vervult. De
afgelopen twee jaar heb ik
gestudeerd in Engeland wat
gericht was op ontwikkelingswerk.
Nu ben ik samen met mijn vrouw
teruggegaan naar haar roots in West
Friesland. Dat is wel anders als je uit

Delft komt en gewend bent aan de
Randstadomgeving.
Gelukkig beginnen we al aardig in te
burgeren en krijgen we weer vaste
voet aan de grond. Kom vooral een
keer langs om kennis te maken met
mij en onze groep in het Skitteljacht.
Meester Bert groep 1/2B
Van de administratie
Nog steeds ondervinden wij
problemen met het e-mailen van
berichten en Skittelnieuws vanuit ons
nieuwe administratiesysteem
Parnassys.
Er vinden continu updates plaats om
dit te verbeteren.
Er zijn email-adressen die het
domein @parnassys.net of
@mail.parnassys.net moeten
toevoegen als veilige afzenders.
Check uw ongewenste mail (spam)
hiervoor.
Mocht u de email van school niet
goed (blijven) ontvangen neem dan
contact op met
c.leeninga@skitteljacht.nl

kijken naar de wedstrijd van de
meiden groep 7, ze speelden tegen
het Meester Spigt school groep 8. En
dat werd 0-0. Daarna gingen we
verzamelen bij de tribune. En
moesten we tegen het Green team
oftewel Pancratius. Dat werd 1-0
voor Green team. Maar bij de 5de
minuut werd het helaas afgelast
vanwege het onweer. Jammer
genoeg ging de prijsuitreiking niet
door. Het was een leuke en sportieve
dag! En we willen bij deze graag
onze coach, opa Wim (de opa van
Stijn), bedanken voor het coachen!
Verslag jongensteam groep 7

Schoolvoetbal toernooi 2016
Woensdag 13 April was de dag van
het schoolvoetbal toernooi. Het
toernooi begon om 1 uur ‘s middags.
Toen alle jongens plus 2 meiden in
de kleedkamer waren, bespraken we
de posities en tactieken. Onze eerste
wedstijd was tegen de ploeg van opa
Kees oftewel t’ Skitteljacht WW. We
verloren met 2-0. We gingen naar de
tribune om te praten over de
wedstrijd. Toen moesten we 15
minuten wachten. Toen moesten we
tegen het Kerspel 1, dat werd 4-0
voor het Kerspel. Toen gingen we

Jarigen

03 mei
04
05
13
14

mei
mei
mei
mei

20 mei
23 mei
25 mei

Jelmar Roos
Frank de Wit
Skah Kampman
Olivier Wever
Evelyn vd Wijngaart
Stephan Hoffer
Jessica Korana
Tijmen Meijer
Esmee Koster
Tom van Gammeren

30 mei

Stijn Kragten
Amy Blokker
Ella Zwan

In de bijlage vindt u weer een
uitnodiging van de “Aanschuiftafel”
Dit keer in Schellinkhout met als
thema ‘weerbare kinderen’

