‘Uw kind is de toekomst, de toekomst is onze uitdaging!’

Skittelnieuws april 2016
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Wilt u reageren op ’t Skittelnieuws? Mail dan naar: m.miedema@skitteljacht.nl

Directie mededelingen
Meester Albert
Tot mijn grote spijt moet ik u mededelen
dat het niet goed gaat met meester Albert.
Meester Albert was de laatste jaren
voornamelijk werkzaam op de locatie
Westwoud. Hij is al langere tijd ziek. De
laatste scans wezen uit dat de
behandelingen niet voldoende
aangeslagen zijn en dat zijn
levensverwachting nog maar enkele
weken bedraagt.

Dit bericht heeft veel impact op de
kinderen, ouders en leerkrachten van de
locatie Westwoud. Maar ook de
leerkrachten in Hoogkarspel zijn erg
geschrokken. Mocht er nieuws te melden
zijn over meester Albert dan hoort u dit zo
spoedig mogelijk.
Wies
In de brief van 23 maart, van de voorzitter
van het College van Bestuur dhr. Ruurd

Bijlsma, heeft u kunnen lezen dat Wies tot
de grote vakantie afwezig zal blijven en
dat ik haar zal vervangen.
Op dit moment is Wies niet in staat om
haar directietaken uit te voeren omdat het
haar te veel is. Zij werkt er hard aan om u
allen weer zo spoedig mogelijk te treffen
op school.
Vragenlijst Veiligheid
Op donderdag 18 februari heeft u een
vragenlijst ontvangen over (sociale)
veiligheid. Tot 17 maart was het mogelijk
deze lijsten in te vullen. 41% van de
ouders heeft de lijst ingevuld.
Ook aan een aantal kinderen van de
groepen 6-7-8 is gevraagd een vragenlijst
over dit onderwerp in te vullen. De
kinderen zijn willekeurig uitgekozen en
kunnen de lijst tot 31 maart per computer
op school invullen. In ’t Skittelnieuws van
mei worden de uitslagen van beide
vragenlijsten (ouders en kinderen) met u
gedeeld.
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.
Daarin werd gemeld dat de beide besturen
hebben besloten de streefdatum van 0108-2016, wat betreft formele
samenvoeging, los te laten zodat er meer
tijd beschikbaar komt voor een
zorgvuldige en gedegen voorbereiding van

de start van een Nieuwe Dorpsschool
Westwoud.
Deze brief heeft veel onrust veroorzaakt
onder de ouders in Westwoud.
Hierop heeft de voorzitter van het College
van bestuur dhr. Ruurd Bijlsma, middels
een brief op 23 maart, geprobeerd deze
onrust weg te nemen. In de brief staat
vermeldt dat in het praktische proces van
samenvoeging van beide scholen een
aantal concrete en onomkeerbare
vervolgstappen gezet zullen gaan worden.
Op 5 april is er een avond waarbij de
verschillende werkgroepen zich over deze
stappen zullen buigen.
Namens Present begeleid Ingrid van
Heezen, directeur van verschillende
basisscholen binnen Present , het proces
van samenvoeging van de beide
basisscholen in Westwoud.
Ziek en zeer
Juf Marja blijft jammer genoeg nog voor
langere tijd met ziekteverlof.
Juf Christine is op gaat op 15 april met
zwangerschapsverlof. Juf Sylvia blijft haar
vervangen.

Van de administratie
Sinds kort hebben wij een nieuw
administratiesysteem van waaruit wij
brieven en ‘t Skittelnieuws naar ouders
mailen. U krijgt van de leerkracht van uw
kind een test mail om te kijken of het
juiste mailadres van u in ons bestand

staat. N.a.v. deze test worden de
mailadressen eventueel aangepast.
Mocht u toch het idee krijgen dat u
berichten mist, dan kunt u contact
opnemen met Carola, onze administratief
medewerkster, zodat zij kan checken of
het juiste mailadres in het nieuwe systeem
staat. (c.leeninga@skitteljacht.nl)

’t Skitteljacht is uit de kunst!
Op dinsdag 3 maart is het schoolproject
kunst gestart met een geweldige dag vol
toneel en dans o.l.v. de theater groep
Spring.
We zijn heel blij dat de OR financieel heeft
bijgesprongen zodat we met de hele
school een prachtige voorstelling hebben
kunnen opvoeren!

Peuterinloop
Donderdag 14 april
is er weer een peuterinloop op ’t
Skitteljacht. Van 9.00 tot 11.00
krijgen ouders van de peuters een
rondleiding door de school, terwijl
hun kinderen “oefenen”
in een echte kleuterklas!
Kent u ouders met kleine kinderen
in uw omgeving? Laat ze kennismaken met
onze leuke school!

Rots en Water op school
“Ik kan me zo moeilijk concentreren in de
klas”. “Hij reageert altijd zo heftig”. “Hij is
zo onzeker”. Zomaar wat uitspraken die

kinderen, ouders en leerkrachten kunnen
doen.
Sinds enige tijd geef ik aan verschillende
groepen uit de bovenbouw (groep 5 t/ 8)
Rots en Water training. Dit gebeurt op
beide locaties van ’t Skitteljacht. Tijdens
deze training oefenen de kinderen hoe ze
sterk kunnen staan (handig tijdens een
spreekbeurt bv.) en hoe ze zich kunnen
focussen. Hoe ze hun eigen grenzen
kunnen aangeven, maar ook die van een
ander kunnen zien. Hoe ze kunnen
reageren op pesten en ervaren dat ze met
een groep heel sterk zijn tegen een pester.
In de training wordt ook aandacht besteed
aan zelfverdediging en zelfbewustzijn. Aan
het einde van training doen we een
spectaculaire oefening waar al deze
vaardigheden weer samen komen.
Dit alles wordt op een hele fysieke manier
aangeboden. Veel bewegen, veel
oefeningen doen met maar een heel klein
deel praten, evalueren en bedenken
wanneer je het in het ‘echte’ leven kan
gebruiken.

Het leukste van de training is dat kinderen
er blij van worden. Welke oefening ik ook
doe, ze doen het altijd met een lach.
Veel ouders komen met vragen na de
training. Helpt het wel echt, is de meest
gestelde vraag. Dat zal voor elk kind

anders zijn. Het ene kind zal iets anders uit
de training meenemen dan de ander. Ik,
als trainer kan ze alleen maar
gereedschappen meegeven hoe ze met
bepaalde zaken om kunnen gaan.
Esther van Velzen
Wilt u meer Rots en Water zien. Een
goede documentaire:
http://omroep.human.nl/speel.program.4
3565388.html.

Onderzoek beweegbreaks
Groep 7 heeft meegedaan met een
onderzoek vanuit het VU medisch centrum
in Amsterdam. Zoals we allemaal weten is
bewegen belangrijk. Maar bewegen zou
ook de leerprestaties kunnen bevorderen,
dat wordt nu onderzocht. Wij wilden daar
graag aan mee doen. Groep 7 mocht de
ontwikkelde beweegbreaks testen. Ze
kregen een hartslagmeter om en achteraf
moesten ze vragenlijsten invullen. De
kinderen hebben enthousiast meegedaan
aan dit onderdeel van het onderzoek. Ze
hebben van het onderzoeksteam nog een
klein presentje gekregen als dank voor het
meedoen.

Gespecialiseerde Rekenjuf
Mij werd gevraagd door onze
waarnemend directeur om iets over mijn
studie en mijn activiteiten in de
kleutergroepen te willen schrijven. Dat wil
ik wel, dus hier komt het:
Sinds vorig jaar september ben ik bezig
met de studie master special educational

needs rekenen-wiskundespecialist/
dyscalculie. In gewoon Nederlands: ik
word met deze studie een
gespecialiseerde rekenjuf. Ik kreeg van
onze school de mogelijkheid om alle
opdrachten voor de studie op ’t
Skitteljacht te doen.
Tijdens deze studie ben ik bezig geweest
op rekengebied met individuele leerlingen
en met groepjes leerlingen. Ook heb ik mij
verdiept in het beleid van ’t Skitteljacht op
rekengebied en ik heb een
rekenverbeterplan geschreven. Nu ben ik
op het punt beland dat ik bezig ben met
één van de laatste opdrachten: het
praktijkgericht onderzoek. Op maandag en
woensdagochtend werk ik met twee
groepjes van vier leerlingen uit de groepen
1/ 2. We zijn bezig met het leren van
abstracte rekenbegrippen door handelend
te rekenen. Abstracte rekenbegrippen zijn
woorden als ver, hoog, meer en minder.
Jullie kunnen ons dus springend, gooiend
of zoekend door de school tegen komen.
Ook nu krijg ik weer alle medewerking van
het team van ’t Skitteljacht , ouders en
kinderen. Daarvoor hartelijk dank!
In juni hoop ik de studie te kunnen
afronden. Naast deze studie werk ik als
logopedist. Het oefenen met de
rekenbegrippen heeft met het oog op
woordenschatuitbreiding een raakvlak
met mijn werk.
Verder ben ik ook moeder van Wiebe ,
leerling in groep 6 en van Jesse en Sanne
(beiden op het voortgezet onderwijs).
Paula Boon

Sparen jullie mee ?
Drie jaar geleden hebben wij een
geweldige Opkikkerdag
mogen beleven. Als ambassadeur help ik
mee om meer gezinnen een mooie dag te
bezorgen.
U kunt ook helpen. Voor ieder ingeleverd
oud mobieltje, oude cartridge en
huishoud batterijen krijgt Stichting
Opkikker een bijdrage.
Als u mee wilt sparen kan dat door u
mobieltje, cartridges en batterijen te
deponeren in de doos in groep 7.
Alvast heel erg veel dank
Yana Bakker, gr 7.

Badminton
Zaterdag 19 maart was het badminton
toernooi.
Er deden veel kinderen van verschillende
scholen mee.
Iedereen speelde 5 of 6 wedstrijden.
Voor elke wedstrijd die je won kreeg je 2
punten.
Voor de wedstrijden deden we een
warming up.
Daarna begonnen de wedstrijden.
Wij zaten in de poel van 6-7.
En wij hadden een wedstrijdje net aan
gewonnen met 18-17,
die was erg spannend.
De anderen wonnen we met gemak .
Na die wedstrijd was de prijsuitreiking.
Er was een eerste prijs en een tweede prijs
voor elke poel.
Wij waren eerste geworden.
Groetjes,
Silke en Esmee uit groep 7

Verdere mededelingen
In de bijlagen van dit Skittelnieuws vindt u
informatie van de volgende instanties:
- Mei vakantie activiteit de Brede
School.
- Aanschuiftafel ‘sociale media’ 20
april op de Pancratius school
- Aanschuiftafel ‘kinderen scheiden
mee’ 11 april op de meester
Spigtschool
- Reisvaccinatie dag: GGD Hollands
Noorden wil ouders met kinderen
bewust maken van de

-

gezondheidsrisico's tijdens hun
vakantie naar het buitenland
Kindermonitor:
gezondheidsonderzoek GGD
kinderen 0 – 12 jaar.
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