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

‘t Skittelnieuws, december 2016 Westwoud
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Wilt u reageren op ’t Skittelnieuws? Mail dan naar: m.miedema@skitteljacht.nl
Directiemededelingen.
De maand december is een maand vol feest!
Sinterklaas bezoekt onze beide locaties. Op vrijdag 2 december brengt hij een bezoekje aan
de locatie Hoogkarspel en op maandag 5 december bezoekt hij de locatie Westwoud. We
hopen dat hij voor ieder kind een presentje meeneemt!
Af en toe ruikt het heerlijk in de school. In verschillende klassen zijn ‘bakpietjes’ bezig geweest
en zijn er pepernoten, cup cakes of andere lekker dingen gebakken. Gelukkig hebben de
‘bakpietjes’ veel hulp gekregen van hulpouders. Bedankt hiervoor!

Dinsdag 6 december starten de lessen om 9.30 uur. Zo kunnen de kinderen rustig bijkomen
van pakjesavond.
En daarna staat kerstmis alweer voor de deur! Dit jaar is er wat meer ruimte voor het
kerstfeest. We krijgen immers pas op vrijdag 23 december vanaf 12.00 uur kerstvakantie!
In de 2 ½ week tussen Sinterklaas en kerst zullen beide locaties o.l.v. de ouders van de beide
Ouderraden weer in kerstsfeer gestoken worden. Een ook de kerstmaaltijd op donderdag 22
december wordt voor een groot gedeelte door de Ouderraden georganiseerd. We zijn hier erg
blij mee!
Leerkracht voor extra ondersteuning.
Sinds 2 weken werkt juf Helga Goedhart op de maandag op ’t Skitteljacht. In Hoogkarspel
begeleidt zij kinderen die extra ondersteuning behoeven op verschillende leergebieden. Dit
gebeurt individueel of in een klein groepje (meestal buiten de klas). De intern begeleider heeft
in samenspraak met de leerkrachten uitgezocht welke kinderen hiervoor in aanmerking
komen. Mocht uw kind deze extra begeleiding ontvangen dan zal de leerkracht u hiervan op
de hoogte stellen.
Op de locatie Westwoud ondersteunt juf Helga de lessen Engels. Zowel groep 7/8 als groep
5/6 kunnen zo worden gesplitst tijdens deze lessen.
Marianne Miedema
Waarnemend directeur
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Lieve allemaal,

Zaterdag 12 november zat ik 25 jaar bij het onderwijs.
Ik had er voor gekozen om dit bescheiden te vieren met een traktatie voor de kinderen en een
gebakje bij de koffie. Uiteindelijk ben ik zó ontzettend verwend met heel veel bloemen, lieve
kaartjes en woorden, een boek met tekeningen van de kinderen, cadeaus van collega's,
kinderen en ouders en heel veel felicitaties.
Ik wil daarom bij deze mijn collega's, het bestuur, de OR, de kinderen en de ouders heel erg
bedanken hiervoor!!
Groetjes Ellen
Stukje van de Ouderraad November 2016
De jaarvergadering is achter de rug. Fijn en belangrijk dat er weer veel ouders aanwezig
waren.
De hoogte van de ouderbijdrage wordt niet verhoogd en blijft 20 euro per kind . Als het goed
is heeft u daar inmiddels een brief over ontvangen. Dit geld mag overgemaakt worden naar:
NL12INGB0004255000 t.n.v. ouderraad ‘t Skitteljacht Westwoud.
Zonder uw bijdrage kunnen veel festiviteiten niet doorgaan op school, dus maakt u het
alstublieft z.s.m. over. Voor het schoolreisje wordt een aparte bijdrage gevraagd.
Na de vergadering vertelde Paula Boon nog over ouderbetrokkenheid op school. Door
middel van rode en groene vellen kon je aangeven of je het met een stelling m.b.t.
ouderbetrokkenheid 3.0 op school, eens of oneens was.
Wij willen iedereen hartelijk danken voor hun betrokkenheid en interesse tijdens de
vergadering. Hartelijke dank voor uw komst. Het verslag van de vergadering is terug te lezen
op de site.
Sint maarten op school was een succes. De zelfgemaakte lampions werden geshowd tijdens
een wandeling over de Witte Dam. De ouderraad zorgt dan altijd voor 2 traktaties onderweg.
De kinderen hebben er erg van genoten en kwamen zelfs met 4 traktaties thuis! Hoe leuk is
dat!
Maandagavond 14 november vond het versieren/ inpakken voor Sinterklaas weer plaats.
Wat is de school weer prachtig versierd! Dank aan alle ouders die de handen uit de mouwen
wilden steken, hartstikke fijn!
De voorbereidingen voor de Sinterklaasviering zijn in volle gang. Heeft Sint wel tijd?
Pietendiscussie? Wie doet de boodschappen? Vervoer? Schoencadeau? Klassencadeau? We
zijn er allemaal uitgekomen. Wij hebben er zin in!

Na de sinterklaasviering op school, 5 december om 14.15 uur, ruimen we de Sintversiering
meteen op. Het zou fijn zijn als er een paar ouders willen helpen. Opgaves graag bij Juf
Michelle.
Na de Sint volgt uiteraard de Kerst!
Wij zijn nog hard op zoek naar mensen die ons willen helpen met het versieren voor kerst.
Dit is altijd veel werk en daarom zoeken we veel mensen. Dus noteert u alstublieft in uw
agenda:
Versieren kerst, dinsdagavond 6 december 19.30 uur. Opgaves graag via
orwestwoud@gmail.com .
Een aantal mensen hebben zich hier al voor opgegeven. Dank hiervoor.
Denkt u alstublieft ook nog even aan het invullen van de ouderhulplijst? Alvast hartelijk
dank!
Tot zover, tot het volgende skittelnieuws!
Hartelijke groeten:
Eke, Dennis, Tanja, Wanda en Sascha.
Ouders Or ’t Skitteljacht Westwoud.

De aanschuiftafel woensdag 7 december a.s.
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente
Drechterland

‘Sociaal media, kun jij het nog volgen?’
De Social Media is een onderdeel van de opvoeding. In de Social Media opvoeding is het belangrijk te
praten met je kind over wat ze online meemaken, om het samen te kunnen beleven.

Maar anderzijds moet je als ouder grenzen stellen. Want de Social Media is niet te stoppen.
Kinderen en de Social Media lijken wel voor elkaar gemaakt te zijn.
Hoewel laten wij even naar ons zelf kijken…….. even Facebook checken, …..hé hoor ik daar een tweet
of app? Met een ‘pling’ of ‘piep’ komt de wereld binnen. Lastig om niet te reageren, toch?

Wel eens bijgehouden hoeveel je kind dagelijks op de tablet tuurt of achter de laptop zit ?
Men zou schrikken als blijkt dat dit best wel eens uren zou kunnen zijn……….
Valt het wel mee met jouw kind? Schrijf dan eens een week lang ieder moment op dat hij of zij achter
een beeldscherm zit. Niet alleen van de tv, ook de dvd, pc en tablet. Alles meetellen en niet hier en
daar vijf minuten vergeten. Tien tegen één dat het dan toch schrikken is. Vooral ook, omdat steeds
meer onderzoek uitwijst hoe slecht het is om een kind te lang achter het scherm te laten zitten. Maar
ja…………wat is té lang.
Op deze ochtend praten we over het plezier en de zin van het gebruik van de digitale wereld en hoe
de ouders (zoveel mogelijk) de baas kunnen blijven over het gebruik ervan!
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:

Voor álle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf en professionals)
De aanschuiftafel met het thema ‘Social Media, kun jij het nog volgen?’
Basisschool Jan Luykenschool Dorpsweg 109-a, 1697 KG Schellinkhout m:0229 501460
Woensdag 7 december a.s. van 8.45 tot ongeveer 10.15 uur. Inloop vanaf 8.30 uur.
Als u later aanschuift is dat ook geen probleem, loop gerust naar binnen!

Caroline van Duuren Ouder-Kind adviseur
Voor vragen mail naar c.vanduuren@drechterland.nl

Schuif maar aan…… Je bent van harte welkom!

