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

‘t Skittelnieuws, maart 2017 Westwoud
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Aanschuiftafel op locatie
Hoogkarspel: “Knap lastig”.
Wilt u reageren op ’t Skittelnieuws? Mail dan naar: m.miedema@skitteljacht.nl

Beste ouders,
Voor u ligt het Skittelnieuws van maart 2017.
De voorjaarsvakantie is weer voorbij en er is meteen goed gestart met een week waarin de
oudergesprekken zijn gevoerd. Tevens hebben de leerkrachten n.a.v. de cito toetsen nieuwe
handelingsplannen voor de groep en voor individuele leerlingen opgesteld.
Zoals al eerder gemeld richten we ons dit schooljaar specifiek op het begrijpend lezen. De laatste
jaren vielen de resultaten van ons onderwijs op dat gebied wat tegen. Kijkend naar de opbrengsten
van de cito toetsen van januari kan ik u melden dat de resultaten vooruitgaan. Nog niet alle groepen
hebben het gewenste doel bereikt maar we zijn op de goede weg!
Ook de studiedag vlak voor de voorjaarsvakantie stond in het teken van opbrengstgericht werken
met als speerpunt begrijpend lezen. We kwamen erachter dat er in de kleuterbouw veel leertijd
weglekt bij de inloop. In de kleuterklassen wordt daarom geëxperimenteerd met het efficiënter
omgaan met de leertijd tijdens de inloop. Tevens worden de gebruikte roosters geanalyseerd.
Hoeveel tijd wordt er besteed aan de verschillende vakken en kan hierin eventueel geschoven
worden.

Ook de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 zijn bezig geweest met het maken van plannen om de
opbrengsten van het begrijpend leesonderwijs te verbeteren. Hieronder leest u meer.
Vriendelijke groet,
Marianne Miedema
Waarnemend directeur
OBS ‘t Skitteljacht

Schoolzaken
Studiedag
Vrijdag 17 maart waren alle kinderen vrij omdat de meesters en juffen een studiedag hadden. Deze
dag stond in het teken van opbrengstgericht werken. We hebben ons vooral gericht op het vak
begrijpend lezen. Onder leiding van een externe deskundige hebben we een aantal doelen opgesteld
voor de komende periode om ervoor te zorgen dat de resultaten van begrijpend lezen nog meer
omhoog gaan. Zo gaan we ons richten op de manier van instructie geven aan kinderen en ook
woordenschat krijgt meer aandacht. Tevens hebben we de roosters bekeken om meer tijd te kunnen
besteden aan begrijpend lezen.
Ouderbetrokkenheid bij het leesonderwijs is ook heel belangrijk. En een leuk weetje dat naar voren
kwam tijdens deze studiedag…
Voorlezen heeft meer effect op de taalontwikkeling van een kind wanneer vaders thuis voorlezen dan
wanneer moeders voorlezen.
Moeders richten zich vooral op de sfeer tijdens het voorlezen terwijl vaders zich meer op de inhoud
focussen. Dit bevordert o.a. de woordenschat van de kinderen. Dus vaders…….
Groot project.
Op beide locaties wordt een start gemaakt met het grote project. Op de locatie Hoogkarspel is
gekozen voor het thema RUIMTE en in Westwoud gaan de leerlingen aan de slag met het thema
VERKEER.
Een keer per jaar werken alle kinderen van de hele school aan hetzelfde project. Hierdoor zijn er veel
kansen voor samenwerken en van elkaar leren. Op beide locaties worden de projecten op
spetterende wijze geopend of afgesloten. In Westwoud start het project met een bezoek van de
ANWB met het programma Streetwise op vrijdag 10 maart.

ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind. Daarom
hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 10 maart naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs komen een ochtend naar de school en
geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en
rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk
zo veel mogelijk nagebootst.
De vier onderdelen zijn:
Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van
verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en autostoeltje.
Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig oversteken en de
noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.
Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de remweg van een auto
en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
Voor groep 7 en 8 ‘Trapvaardig’: Gevaarherkenning, fietsvaardigheden en fietsbeheersing.
Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op
de site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een leerzame maar vooral gezellige ochtend van maken!!
Verlof buiten de vakanties.
Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties is aan allerlei regels gebonden.
Heel kort door de bocht komt het er op neer dat wanneer het niet gaat om een belangrijke
gebeurtenis (trouwerij, begrafenis) er geen vrij gegeven mag worden.

Er mag ook geen vakantieverlof gegeven worden zonder werkgeversverklaring waarin aangegeven
wordt dat verlof opnemen op een ander moment echt onmogelijk is. Tevens mag dit vakantieverlof
maar voor een beperkt aantal dagen gegeven worden.
Tot 1 april ligt de registratie van afwezigheid en verlof in handen van de school en de controle in
handen van de directeur en de leerplichtambtenaar. Vanaf 1 april wordt dit anders. De database
van de school (met administratieve gegevens waaronder verzuim) wordt dan gekoppeld aan een
landelijke database.
Dit betekent dat wij vanaf 1 april verplicht zijn luxe-verzuim (een lang weekendje weg bijv. / eerder
op vakantie i.v.m. de wintersport ed) te melden als ongeoorloofde afwezigheid.
Verdere informatie kunt u vinden via onderstaande linken.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/inhoud/geoorloofd-schoolverzuim-enspijbelen
http://www.ingrado.nl/assets/uploads/Schoolverzuim_begrippen_WEB.pdf
Inschrijving leerlingen
In de maanden maart en april kunnen kleuters die in het schooljaar 2017-2018 4 jaar worden
ingeschreven worden. Voor 1 mei 2017 willen we helder hebben hoeveel kinderen we volgend jaar
kunnen verwachten. Na 1 mei gaan we aan de slag met de klassenverdeling. Het is dan belangrijk te
weten hoeveel kleuters we kunnen verwachten. Ik verzoek u daarom uw peuter voor 1 mei aan te
melden. Inschrijfformulieren kunt u verkrijgen bij de administratief medewerkster of bij de leerkracht
van een van de kleuterklassen.
Naast broertjes of zusjes van leerlingen die al op school zitten verwelkomen we natuurlijk ook graag
nieuwe kinderen.
Zijn er in uw omgeving peuters die volgend jaar 4 jaar worden en op zoek zijn naar een gezellige,
goede, leuke school attendeert u de ouders dan op ’t Skitteljacht!

Inschrijving leerlingen Westwoud
In overleg met de Regenboog is ervoor gekozen dit jaar geen Open Dag/Open Avond te organiseren.
Middels onderstaande advertentie , die in de Schakel, op de websites van beide scholen en bij de
peuterspeelzaal geplaatst gaat worden roepen we nieuwe ouders op om een afspraak te maken voor
een kennismaking/rondleiding waarna het kind op een van beide scholen ingeschreven kan worden.

Gefeliciteerd! Uw kind wordt in de komende periode vier jaar en mag naar school. We zijn druk
doende om met ingang van 01 augustus a.s. met één school in Westwoud te starten. Uw kind zal
leerling worden van deze school. U bent van harte welkom om een afspraak te maken voor een
rondleiding en mogelijke inschrijving.
Dit kunt u telefonisch of per email regelen. U kunt dan uw kind op 1 van beide scholen inschrijven.
RKbs de Regenboog
Dr. Nuijensstraat 74
1617KD Westwoud
0228-561714
directie@regenboogwestwoud.nl
www.regenboogwestwoud.nl

Obs ’t Skitteljacht
Dres 2-4
1617 JX Westwoud
0228-563501
directie@skitteljacht.nl
www.skitteljacht.nl
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Nieuws van buiten de school
Sociale weerbaarheidstraining: Ik ben Top!
Voor tieners vanaf groep 7.
In deze training staat het vergroten van zelfvertrouwen centraal. Je leert zien waar jij goed in bent en
waar jij misschien wel trots op bent.
Je leert je eigen gevoelens te herkennen en ze onder woorden te brengen, ook als je een situatie
eigenlijk spannend of beangstigend vindt.
Na de training sta je sterker in je schoenen, kun je voor jezelf opkomen en je grenzen aangeven.
En ben je klaar voor het middelbaar onderwijs!
Voor wie:
groep 7/8 en v.o. van het basisonderwijs.
Wanneer:
donderdag 16 maart, 23 maart, 30 maart,
13 april, 6 april 2017.
Hoe laat:
19.00 tot 20.00 uur.
Waar:
de Paraplu, Sluisweg 4 in Hoogkarspel.
Wat kost het: € 35,- per persoon, contant betalen en bij aanvang van de eerste les.
Wat draag ik:
gemakkelijke kleding.
Reserveren:
info@coachpraktijkwijsamen.nl
Telefoonnummer; 0645341667

De aanschuiftafel donderdag 16 maart

Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente Drechterland

KNAP LASTIG !
Álle kinderen zijn welkom op school. Kinderen die vlot meewerken, maar ook kinderen met storend
gedrag. Drukke of heel teruggetrokken kinderen. Weerbare en minder weerbare kinderen. Kinderen
met een gedragsprobleem of -stoornis. In elke klas zitten kinderen waar iets mee aan de hand is,
zichtbaar of verborgen. Dat kan knap lastig zijn voor de kinderen en hun juf of meester. Maar ja… álle
kinderen zijn welkom.

De juf is veel te lief, ze moet eens strenger optreden. “Ze moet haar eens flink aanpakken of “
waarom mag hij wel door de klas lopen, meester”.
“Vroeger had niemand ADHD, toen had je gewoon een druk kind, nu krijg je gelijk een stempel op je
voorhoofd, autisme of ADHD. “Die ouders moeten hun kind eens flink aanpakken” “Als ze nu eens
gewoon gingen opvoeden!”
“Was het maar zo simpel zal menig ouder van een kind met een stoornis verzuchtte. “Neem jij ‘m
maar eens een tijdje”.
Hoe zit het eigenlijk echt met kinderen met een gedragsstoornis, wat betekent dat voor dit meisje of
deze jongen. Voor broertjes en zusjes, de ouders en voor de juf of meester? Gaat het over als zij
ouder worden en helpt strenger zijn?
In deze bijeenkomst krijgt u voorlichting van Jolien Wagenaar over gedragsstoornissen. Er is volop
gelegenheid voor het stellen van vragen en delen van ervaring. Met als doel om inzicht te krijgen in
het gedrag van deze kinderen, waar deze kinderen en hun ouders tegenaan lopen in het leven. En
nog veel meer…
Schuif maar aan…… u bent van harte welkom!
Wie:
Voor álle ouders en andere opvoeders (zoals opa’s en oma’s, de buuf en professionals)
Wat:
De aanschuiftafel met het thema Knap lastig
Waar:
OBS ‘t Skitteljacht Nachtegaal 1, 1616 HB Hoogkarspel 0228 561 876
Wanneer: Donderdag 16 maart a.s. van 8.50 tot ongeveer 10.30 uur. Inloop vanaf 8.30 uur.
Als je later aanschuift is dat geen probleem, loop gerust naar binnen!
In samenwerking met Jolien Wagenaar, werkzaam bij Teaminzet.
Caroline van Duuren Ouder-Kind adviseur
Voor vragen mail naar c.vanduuren@drechterland.nl
Schuif maar aan…… u bent van harte welkom!

Landelijke sterrenkijkdagen op 3 t/m 5 maart 2017
Volkssterrenwacht Orion zet in het weekend van vrijdag 3 t/m 5 maart
zijn deuren open voor publiek; publiek van alle leeftijden is van harte
welkom!!!
Publiek kan zo op informele wijze kennis maken met de wereld van sterren
en planeten en met de leuke hobby sterrenkunde.
Volkssterrenwacht Orion is open op vrijdag 3 en 4 maart beide dagen van
19 tot 22 uur en zondag 5 mrt. van 13 tot 17 uur .
Op vrijdag 3 maart van 20.00 - 21.30 uur is er in het planetarium een
uniek optreden van het Ensemble Ursae Minoris met muziek en lichtkunst

met composities van de sterrenhemel: .Hoe klinkt een sterrenbeeld? Hoe
veranderen waarnemingen de realiteit?
Op zaterdag 4 maart zijn er in het planetarium presentatie over het
heelal; de sterrenhemel kan dan van heel dichtbij worden bekeken.
Publiek kan een blik door de grote telescopen werpen.
Bij helder weer is er veel te zien aan de hemel zoals ‘s avonds .o.a. de
Maan met zijn prachtige kraters, Jupiter met zijn manen, Venus, de
pleiaden (sterrenhoop) en de Orionnevel en overdag de zonnevlammen.
In de koepelruimte kan al dit moois aan de hemel bekeken worden door
grote telescopen en met een eigen mobiel of camera kan door bezoekekrs
zelf een foto genomen worden hier. Op het dakterras staan ook een aantal
telescopen opgesteld, waar publiek door heen kan kijken.
In de expositieruimte wordt door vrijwilligers van Orion informatie
gegeven over onderwerpen als sterrenkunde, ruimtevaart en geologie;
hierover zijn diverse schaalmodellen te zien. Ook is er een mooie
collectie meteorieten, mineralen en fossielen ( o.a. van dino's).
Vrijwilligers van Orion zijn aanwezig om op enthousiaste wijze uitleg te
geven.
Ook leuke doe-dingen zijn er voor de jeugd te doen zoals natuurkundige
proefjes onder begeleiding van medewerkers van Orion.
De toegang voor de sterrenwacht en ook voor het muzikale optreden van
Ursae Minoris is gratis; er hoeft ook niet van te voren te worden
aangemeld.
Voor info kunt u terecht bij het secretariaat van Volkssterenwacht Orion
06-48850445 en op www.volkssterrenwachtorion.nl
Lokatie van Volkssterrenwacht is het Streekbos Paviljoen ( 1e verdieping
van) aan de Veilingweg 21B in Bovenkarspel.
Voor meer info: www.volkssterrenwachtorion.nl of bel naar 0648850445.
In het kader van de landelijke sterrenkijkdagen, die voor de 41-ste keer
worden gehouden, zijn sterrenwachten elders in het land ook open voor
publiek( zie www.knvws.nl).

