‘Uw kind is de toekomst, de toekomst is onze uitdaging!’
Skittelnieuws, oktober 2016 Westwoud
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Wilt u reageren op ’t Skittelnieuws? Mail dan naar: m.miedema@skitteljacht.nl

Directie mededelingen
De eerste schoolmaand is alweer voorbij!
In alle groepen wordt m.b.v. van de
Vreedzame School lessen veel aandacht
besteed aan het groepsproces en de
groepsdynamica. Hoe gaan we in onze klas
met elkaar om, welke regels en taken zijn
er in onze groep, welke rol heb ik in mijn
groep.

De ouderinformatieavond is goed bezocht.
Alle leerkrachten hebben tijdens deze
avond verteld welke zaken er in hun groep
aan de orde komen gedurende het
schooljaar.
Ook zijn de eerste vergaderingen weer
geweest. Op beide locaties hebben de
ouderraden de taken voor komend jaar
verdeeld en ook de MR heeft zijn eerste
vergadering achter de rug.

Opbrengstgericht werken.
Een van de plannen voor komend jaar is
het scholen van het team op het gebied
van opbrengst gericht werken. Maandag 3
oktober is er een studiemiddag voor de
leerkrachten waarbij de term
‘opbrengstgericht werken’ verkend gaat
worden. Wat houdt dit in? En wat
betekent dit voor de school?

begeleider en de leerkracht van groep 7,
een schooladvies geformuleerd worden.
Dit advies wordt na de herfstvakantie aan
de kinderen meegegeven.

Stuurgroep hoogbegaafdheid.
De stuurgroep Hoogbegaafdheid is bij
elkaar geweest om o.l.v. Blink Uit na te
denken over onze visie op, en het doel
van, een plusgroep binnen de school.
Waarom vinden wij dit belangrijk en
waardevol? Daarnaast is er een eerste
stap gezet op het gebied van het bepalen
van de doelgroep voor deze plusgroep.
De volgende bijeenkomst zal gaan over de
invulling van het lesaanbod aan deze
groep leerlingen.

IB zaken
Voor alle klassen zijn de eerste groeps- en
individuele handelingsplannen gemaakt en
ook zijn alle leerlingen besproken met de
intern begeleider.

Schoolkeuze onderzoek groep 8
Op beide locaties is het schoolkeuze
onderzoek van de groep 8 leerlingen
geweest. Tijdens dit onderzoek is de NIO
afgenomen (intelligentie onderzoek) en is
er door de leerlingen een
persoonlijkheidsvragenlijst ingevuld
(NPVJ). De uitslag van dit onderzoek wordt
rond de herfstvakantie verwacht. Daarna
zal er door de leerkrachten, in overleg met
de medewerkster van de OBD, de intern

De Nieuwe Dorpsschool Westwoud.
Donderdag 22 september zijn de teams
van de Regenboog en de locatie
Westwoud door de stuurgroep ‘Nieuwe
Dorpsschool Westwoud’ geïnformeerd
over de stand van zake rondom dit
project. Op dinsdag 27 september is deze
zelfde informatie naar de MR-ren van
beide scholen gegaan.
Het projectplan is op grote lijnen door de
stuurgroep uitgewerkt n.a.v. de input van
de werkgroepen. (ouderparticipatie,
huisvesting, identiteit, onderwijs). Het
plan wordt nu door de besturen verder
geconcretiseerd en ook wordt er bekeken
of het plan juridisch, wettelijk en
financieel mogelijk is. Als het plan klaar is
wordt het voorgelegd aan de beide MR-

ren. Zij hebben dan 6 weken de tijd om
hun instemming aan het plan te verlenen
of juist het advies te geven het aan te
passen (instemmingsrecht en adviesrecht).
Beide besturen streven ernaar de hele
besluitvormingsprocedure voor de
kerstvakantie af te ronden. Als het goed is
komt er nog voor de herfstvakantie een
brief vanuit de stuurgroep om de ouders
verder te informeren.
Afsluiting Kinderboekenweek.
Juf Marleen (van de Regenboog) en
meester Jan zijn bezig een gezamenlijke
sluiting van de Kinderboekenweek te
organiseren. De kinderen van beide
scholen zullen samen deze feestelijk week
afsluiten. Informatie over de praktische
invulling volgt nog.
Vriendelijke groet,
Marianne Miedema
Waarnemend directeur
Scholing leerkrachten.
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, ben
ik dit jaar gestart met een opleiding:
Master SEN richting begeleiden. Dat
betekent dat ik na twee jaar genoeg
kennis bezit om intern begeleider (IB-er) te
zijn. Ik heb nog niet de intentie om direct
als IB-er werkzaam te zijn over twee jaar,
maar zie het in eerste instantie als
toevoeging en verrijking op mijn werk als
leerkracht. Ik heb echt weer zin om in de
boeken te duiken!
De praktijk is een goede leermeester. Een
IB-er is er voor de hele school, dus wie
weet dat ik u dit jaar spreek voor een
opdracht voor school.
Juf Michelle.

Aankomend jaar volg ik voor het tweede
jaar de opleiding Master Sen,
Gedragsspecialist.
Hier leer ik om te gaan met al het gedrag,
maar vooral het voorkomen van ‘moeilijk
verstaanbaar’ gedrag.
Een groot aantal kinderen en ouders
hebben dit vorig jaar al gemerkt, omdat ik
de opdrachten hiervoor in de klas heb
uitgevoerd. Ik heb al een groot aantal
gesprekken gevoerd en veel gefilmd.
Aankomend jaar ga ik mijn opdrachten
voornamelijk in andere klassen uitvoeren,
zodat ik leer om mijn collega’s te helpen.
Mocht u zoon of dochter bij een opdracht
betrokken zijn, neem ik hier contact met u
op en vraag ik om toestemming.
Ik heb erg veel zin in het aankomend jaar
en ik hoop net zoveel te leren als het
afgelopen jaar.
Juf Kim
Godsdienstig vorming onderwijs
Het nieuwe schooljaar is gestart, net als
de GVO (godsdienstig vormings onderwijs)
lessen.
Maar je kan altijd nog mee doen!
We hebben met elkaar kennis gemaakt en
hebben ons afgevraagd waarom mensen
geloven. We hebben ontdekt dat mensen
vertellen elkaar verhalen om dingen uit te
leggen. Dat gebeurt al eeuwen lang.
Tijdens de lessen gaan we ontdekken wat
de verhalen ons willen vertellen, en
proberen we te zoeken naar de betekenis
in het hier en nu.

21 september is het internationale
vredesdag. De week daarom heen is het
vredesweek (17 t/m 23 september 2016.
Daarom hebben we geluisterd naar de
profeet Jesaja, en zijn droom over vrede.
Zijn we voor de oecumenische
vredesviering aan de slag gegaan met
handen. Want vrede moet je zelf maken
en onderhouden.
Ook zijn we gaan luisteren naar de
wijsheid van koning Salomo, hij laat de
ruziezoekers zelf nadenken over de
oplossing via hun probleem door ze de
verkeerde oplossing voor te houden, zodat
ze gaan denken met hun hart.

Nieuws van de OR
Hier weer even een berichtje van de
ouderraad, voor de eerste keer dit
schooljaar.
De schoolfotograaf is geweest. 2 leden van
de ouderraad helpen het team hierbij.
Helaas was dat dit jaar niet mogelijk en
stond Tanja er alleen voor. Gelukkig was
Anneke, de moeder van Bart en Rianne,
bereid ons te helpen. Hartelijk dank
hiervoor!
Na nog wat prachtige nazomerdagen en
geweldig waterspektakel op school, komt
onze eerste vergadering in zicht. We zullen
hierin o.a het programma voor de
naderende jaarvergadering bespreken.
Houdt u deze datum alvast even vrij in de
agenda?
Woensdag 12 oktober 2016 aanvang
19.30 uur.

De komende weken duiken we in het
thema van de kinderboekenweek: jong en
oud.
We kijken naar de aartsvader Abraham,
naar hoe mensen denken over kinderen
en de toekomst. En gaan we met het boek
Robin en God aan de slag. Robins opa
gelooft, maar papa gelooft er niets van.
Wat stellen we ons voor bij een God….
Genoeg stof dus om over na te denken de
komende tijd.
Juf Daphne

Wie weet is het dit schooljaar mogelijk om
al wat activiteiten met de Regenboog te
organiseren. Wij staan hier als ouderraad
voor open, maar wij zijn wel afhankelijk
van de het team. Zij zijn hierin leidend.
Tot zover, tot het volgende Skittelnieuws!
Hartelijke groeten:
Eke, Dennis, Tanja, Wanda en Sascha.
Ouders van de ouderraad van ’t
Skitteljacht Westwoud

Stagiaires
Er zijn verschillende stagiaires aan de
school toegewezen.
In Hoogkarspel komt Jolanda Boots op
donderdag in groep 8.
In groep 4/5 vervolgt Lisa Bakker haar
stage als klassenassistente. Zij is op de
maandag en dinsdag aanwezig. Mireille
Reus loopt op woensdag en vrijdag stage
in groep ½ en op donderdag in groep 5/6.
Ook zij volgt de opleiding voor klassen
assistent.
In Westwoud gaat Michiel Veerman stage
lopen in groep 7/8.

Nieuws van de gymleerkracht
Drankenbord in de gymles
Tijdens de Nationale Sportweek heeft
Sportservice tijdens de gymles de kinderen op
een speelse manier bewust gemaakt van het
aantal suikerklontjes in veel gedronken
drankjes. Wat waren ze allemaal actief bezig
en wat weten ze al veel over wat suiker met je
doet! Maar wist u dat er in een sportdrankje
Aquarius/AA wel 10 suikerklontjes zitten?!
Groetjes, Juf Linda

03 – 10
09 – 10
13 – 10
16 – 10
20 – 10

Natalia
Kirsten
Melanie
Hannah
Nanne

Activiteiten van de Brede School.
Maak je eigen kunstwerk

Er is ruimte voor 10 kinderen dus geef je
snel op via onze website:
www.bredeschooldeparaplu.nl

Wanneer:
Zaterdag 22 oktober 2016
Locatie:
de Paraplu, Sluisweg 4,
Hoogkarspel
Kosten:
2,50 euro
Voor wie:
kinderen uit groep 3,4,5
Tijd:
10.30 tot 12.00
Door:
Judy Bijman, leerkracht
basisschool
Inschrijving:
www.bredeschooldeparaplu.nl

Veel afval belandt in de vuilnisbak. Thuis
de eierdozen of de lege flessen wasmiddel
en b ij bedrijven hout, dopjes, papier en
nog veel meer. En je kunt er zulke leuke
dingen mee maken.
Deze dag mag je zelf ontdekken wat je wilt
maken met afval. Een dier, een huis of een
fantasiefiguur,
Jij mag het bedenken!
We beginnen met een tekenactiviteit en
gaan daarna lekker knutselen met afval.

Sociale weerbaarheidstraining: Ik ben
Oké
Voor kinderen in groep 5/6. In deze
training krijg je een gezonde dosis
zelfvertrouwen. Je leert spelenderwijs
kennis maken met en inzicht krijgen in het
bedenken van oplossingen voor lastige
situaties. We besteden aandacht aan; hoe
gedraag je jezelf in een groep, pestgedrag,
onzekerheid, opkomen voor jezelf en wat
is weerbaarheid?
Voor wie: groep 5/6 van het
basisonderwijs, we werken met kleine
groepen per cursus.
Wanneer: donderdag 6 oktober,13
oktober,27 oktober, 3 en 10 november
2016.
Hoe laat: 18.30 tot 19.30 uur.
Waar: de Paraplu, Sluisweg 4 in
Hoogkarspel.
Wat kost het: € 35,- per persoon, contant
betalen en bij aanvang eerste les.
Wat draag ik: gemakkelijke kleding.
Waar reserveer ik:
www.bredeschooldeparaplu.nl

De aanschuiftafel
Voor álle ouders en andere
opvoeders met kinderen
in de gemeente Drechterland

‘Maak werk van
spelen’

'We ontnemen kinderen de kans om zichzelf
te ontdekken'
‘ Het belang van vrij spelen wordt onderschat
door ouders, waarschuwt de Amerikaanse
psycholoog Peter Gray. 'Ouders die er steeds
bovenop zitten, doen hun kind tekort’.
(Ditty Eimers − 27/04/14 TROUW)
‘Maak werk van spelen door je kind de ruimte
te geven om vrij te spelen.
Vrij spel is iets anders dan spelen. In spelen zit
vaak een educatief stukje.
Zoals bij het spelen van memory of het maken
van puzzels. In onze maatschappij wordt hier
heel erg op gefocust. We zijn te gericht op
cognitieve kennis, zoals het aanleren van
letters en cijfers. ‘Bij vrij spel gaat het er om
dat kinderen een eigen plan trekken bij
materiaal dat ze tegenkomen. Dit is essentieel
bij het ontwikkelen van fantasie en creativiteit,
maar ook voor het ontwikkelen van
probleemoplossend vermogen van kinderen.
En dat hebben ze later in hun leven allemaal
nodig.’

Is het dan niet goed om je kind tijdens een spel
te stimuleren, sturen of corrigeren?
Natuurlijk wel maar het is allebei belangrijk.
Spelen en vrij spelen.
Het klinkt tegenstrijdig in de opvoeding maar
toch krijgt u ditmaal tips van mij hoe u uw kind
lekker kunt laten aanmodderen en minder in
de gaten gaat houden tijdens het vrije spelen.
Opvoeden is ook loslaten en dat zijn de
opvoeders niet zo gewend. Komt u mee
praten?

Wie:
Voor alle ouders en andere
opvoeders (opa’s en oma’s, de buuf e.a.)
Wat:
De aanschuiftafel met het
thema ‘Maak werk van spelen’
Waar:
OBS ‘t Padland Padland 2
1606NL Venhuizen, T: 0228-541937
Wanneer:
Dinsdag 11 oktober a.s. van
8.45 tot ± 10.15u. Loop gerust naar binnen en
schuif aan!
Caroline van Duuren
Ouder-Kind adviseur
Voor vragen mail naar

cvduuren@drechterland.nl
Schuif maar aan…… je bent van harte welkom!

Ouder Kind adviseur in uw gemeente
Voor vragen of zorgen over opgroeien en
opvoeden

Wat doet de Ouder Kind adviseur?
De Ouder Kind adviseur biedt:
 kortdurende ondersteuning aan
ouders, bijvoorbeeld bij
opvoedingsproblemen of bij
ingrijpende gebeurtenissen zoals een
overlijden of een echtscheiding;
 biedt aan kinderen een luisterend oor
en geeft steun en tips;
 ondersteuning aan de peuter- en
basisschool, bijvoorbeeld door mee te
denken/praten over kinderen waar
zorg om is (alleen met toestemming
van de ouders);
 hulp en ondersteuning aan ouders bij
het doorverwijzen bij ernstige
problematiek.
Het doel van de Ouder Kind adviseur is om,
net als de peuter-/basisschool, bij te dragen
aan een evenwichtige ontwikkeling van uw
kind.
Voor wie is de Ouder Kind adviseur?
Voor ouders, kinderen, pedagogisch
medewerkers en leerkrachten.
Snel en goed bereikbaar
De Ouder Kind adviseur bezoekt elke peuteren basisschool in Drechterland.
Op een aantal scholen zijn regelmatig
spreekuren voor ouder en kind.
Toegankelijk en informatief
Tevens organiseert de Ouder Kind adviseur de
aanschuiftafels op de basisscholen en woont
zij de koffieochtenden bij op een aantal
peuterscholen.
Wanneer een Ouder Kind adviseur?

Bij vragen of zorgen over opvoeden en
opgroeien.
De Ouder Kind adviseur biedt advies én hulp
en laat niet los tot geregeld is wat nodig is
voor het kind.
Hoe meldt U zich aan?
Zonder verwijzing kunt u zich aanmelden bij
de Ouder Kind adviseur. Ook kan vanuit de
peuter- en/of basisschool, met toestemming
van de ouder/verzorger contact opgenomen
worden met de Ouder Kind adviseur om een
eerste afspraak te maken.
Contactgegevens van de Ouder Kind
adviseur:
E: c.vanduuren@drechterland.nl
T: 06 47 46 23 77
Werkdagen: de hele maandag en dinsdag en
woensdagochtend en donderdagochtend.
Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor
verdere informatie staat zij u graag te woord.
Een terugkoppeling naar school is niet
verplicht, maar wel wenselijk in het belang van
uw kind.

Ouder Kind adviseur ( OKA)
Caroline van Duuren

