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

‘t Skittelnieuws, mei 2017 Hoogkarspel
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Wilt u reageren op ’t Skittelnieuws? Mail dan naar: m.miedema@skitteljacht.nl

Nieuws van school
Beste ouders,
En dan staat de maand mei alweer voor de deur! Wat gaat de tijd toch snel.
Nu duidelijk is dat de samenvoeging van de locatie Westwoud met de Regenboog doorgaat staat in
Westwoud alles in het teken van deze samenvoeging. Opruimen, afscheid nemen, verhuizing
voorbereiden. En daarnaast gaan de lessen gewoon door!
Op de locatie Hoogkarspel is het project ‘Ruimte’ afgesloten met een zinderende bijeenkomst
waarbij ouders de knutsels, werkstukken en filmpjes konden bewonderen, de mensen van Orion zeer
geïnteresseerd waren naar de raket wedstrijd en de kinderen zich vrij als een astronaut konden
voelen in de twee attracties.
De medewerkers van Orion hebben de raket wedstrijd gejureerd. De prijswinnaars zijn:

Olivia
Hedwig
Isa
Anna + Koen

groep 1/2
groep 3
groep 5
groep 8

In april hebben we veel rondleidingen voor nieuwe ouders mogen verzorgen. Goed om te zien dat
zowel in Westwoud als in Hoogkarspel ’t Skitteljacht positief bekend staat in het dorp. Het is fijn om
van nieuwe ouders positieve feedback te krijgen over de school!
De leerlingen van groep 8 hebben voor de meivakantie de Centrale Eindtoets gemaakt.
Drie ochtenden zijn zij ingespannen aan het werk geweest. Mocht de uitslag van de Centrale
Eindtoets beter zijn dan het VO advies dat al gegeven is dan zal dit advies heroverwogen worden. Het
was dus zeer belangrijk dat de leerlingen nog even lieten zien wat ze in hun mars hadden.
Op de locatie Hoogkarspel zijn in de vakantie de vloeren van de lokalen in de was gezet. Ook zijn er
onder de tafels en stoelen nieuwe viltjes geplaats waardoor de school er weer netjes uitziet!
In dit Skittelnieuws ook informatie over de nieuwe manier van inschrijven voor de wandelvierdaagse.
Tevens is het inschrijfformulier als bijlage bijgevoegd.
In de maandagenda kunt u zien dat er in mei verschillende activiteiten en vakanties zijn. We hopen
dat het mooi weer is zodat alle activiteiten in de stralende zon kunnen plaatsvinden!
Vriendelijke groet,
Marianne Miedema
Vrijheid
De kinderen van de plus groep hebben nagedacht over wat vrijheid voor hen betekent.
Hieronder worden een aantal van dei gedachten weergegeven:
“Voor mij is vrijheid je eigen keuzes mogen maken en je eigen mening mogen hebben. Maar als je je
eigen keuze maakt moet je je wel een beetje aan de regels houden.”
Dylan R.
“Vrijheid betekent voor mij dat je naar school kan, dat je niet hoeft te werken, dat er geen oorlog in
je land is en dat je mag stemmen.”
Jorrit
“Vrijheid betekent voor mij dat je mag zeggen wat je wilt, mag dragen wat je wilt, mag geloven wat je
wilt en mag doen wat je zelf wilt. Ook vind ik dat je zo de deur uit moet kunnen stappen zonder dat

je bang hoeft te zijn dat je iets overkomt. En je moet naar school kunnen. Dit vind ik omdat ik me
zonder dat ik dit allemaal mag en kan totaal niet vrij voel.”
Silke
“Voor mij betekent vrijheid: Je eigen keuzes maken en doen, geloven, kleden en zeggen wat je vindt
en wilt.”
Ian
“Vrijheid betekent voor mij dat je zelf je keuzes mag maken. Omdat ik vind dat Nederland een vrij
land is. Vrijheid betekent ook voor mij dat je je eigen mening mag geven.”
Lars v.d. V.
“Vrijheid betekent voor mij dat je je mening mag uiten, dat je alle dingen die bij je horen mag doen.”
Liam
“Vrijheid betekent voor mij dat je gewoon mag zijn wie je bent en dat er niet constant mensen op je
letten of in de gaten houden en dat je een huis hebt waar je het gelukkig hebt. Ik vind dat je mag
dragen wat je wilt omdat het niet uitmaakt hoe je er uit ziet. Ook betekent vrijheid voor mij dat je
gewoon naar school mag en het werk krijgt wat je wilt. Als dat niet het geval is dan vind ik dat niet
goed.”
Nienke
“Voor mij is vrijheid dat je mag doen wat je wilt maar dat je wel normaal doet. Je mag spelen met wie
je wilt en je leven op je eigen manier leiden. En een mooi leven leiden. Dat is vrijheid.”
Koen
“Vrijheid betekent voor mij, je eigen mening geven en dat je keuzes mag maken. Dat je gay mag zijn.
En niet gedwongen wordt.”
Boris
“Voor mij betekent vrijheid dat je dingen zelf mag bepalen en dat er niet veel camera’s zijn. Ook dat
je niet hoeft onder te duiken. En dat je niet zomaar wordt opgepakt als je naar de supermarkt gaat en
dat er geen oorlog is.”
Jesse
Scholing leerkrachten
In januari en april zijn wij (juf Bianca en juf Kristel) naar 2 bijeenkomsten geweest over het
spellingonderwijs. De reden dat we hier heen gingen is dat de spellingresultaten in de groepen 4, 5
en 6 vooral bij de cito erg tegenvallen in tegenstelling tot de toetsen van de methode.

In de cursus lag de focus op de groep kinderen die op de cito toets een V of IV scoren. Maar alle tips
die we hebben gekregen zijn natuurlijk geschikt voor de hele groep.
In de eerste bijeenkomst hebben we naar een les spelling gekeken. Wat zijn zinvolle oefeningen en
wat is niet zinvol. Sommige opdrachten helpen niet bij het inprenten van de regels. We hebben
geleerd om deze opdrachten te veranderen of te vervangen door een andere.
We zijn ook aan de slag geweest met de opdracht denken-delen-uitwisselen. Dit is een coöperatieve
werkvorm waarbij de voorkennis geactiveerd wordt. Kinderen krijgen de opdracht om 3 woorden te
bedenken die horen bij de spellingsafspraak van de les. Vervolgens wisselen ze hun woorden uit met
een klasgenoot. Ze bekijken met z'n tweeën de woorden of ze correct gespeld zijn. De laatste stap is
dat je de woorden klassikaal gaat uitwisselen. Zo maak je met elkaar een lijst met woorden die horen
bij de spellingsafspraak. De kinderen zijn geactiveerd en gemotiveerd voor de les.
Omdat bij ons op school de dictees horend bij de methode over het algemeen best wel goed
gemaakt worden en de dictees van de cito niet hebben we afgesproken om minimaal 3x per week
een 5 woorden dictee te geven. Aan de hand van de komende categorieën bij de cito gaan we elke
dag 5 woorden schrijven. Elk woord wordt opgeschreven volgens het stappenplan:
1. Zeg het woord na
2. Zeg het woord in klankgroepen
3. Welke regel hoort er bij dit woord?
4. Schrijf het woord op.
5. Kijk het woord na volgens stap 1, 2 en 3
De 5 woorden worden klassikaal besproken. En vooral de regel die bij het woord hoort wordt
benoemd. Er is nu al een kleine vooruitgang te zien.
Op naar de cito spelling in juni! Wij hebben er vertrouwen in!
Groet juf Bianca en juf Kristel.
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Nieuws van buiten de school

De aanschuiftafel Woensdag 10 mei a.s.
Voor álle ouders en verzorgers met kinderen in de gemeente
Drechterland

KINDEREN SCHEIDEN MEE
En ze leefden nog lang en gelukkig…………
Een groot aantal kinderen heeft te maken met een echtscheiding. Een scheiding van ouders betekent
groot verlies voor een kind. Verlies hoort bij het mensenleven. De ouders en hun naaste omgeving
kunnen echter proberen om dit verlies en verdriet te verzachten en ervoor te zorgen dat hun kind in
zijn ontwikkeling er zo min mogelijk onder lijdt.
De eerste verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de ouders zelf; echter hulp van buitenaf kan daarin
een aanvullende en ondersteunende rol vervullen. Ouders hoeven het niet alleen te doen.

Men zou wel een receptenboek willen hebben om het leven voor een kind zonder pijn te laten
verlopen. Dat kan deze aanschuiftafel helaas niet bieden maar wel inzicht over de betekenis van een
scheiding voor een kind, wat ervaart het kind en hoe verwerkt het kind een scheiding.
Praktische adviezen, achtergrondinformatie wordt er gegeven maar natuurlijk ervaringen kunnen
worden gedeeld.
Ook voor de naaste omgeving (broer of zus, moeder, tante, vriendin of leerkracht) kan het fijn zijn
om te horen hoe zij een gezin kunnen bijstaan dat gaat scheiden of is gescheiden.
Het is belangrijk voor een kind als ouders garanderen dat ze van hun beide ouders mogen houden,
trots op beide ouders mogen zijn en blij zijn dat ze op hen allebei lijken. Ook ná de scheiding.
En dat is zeker niet makkelijk. Maar voor het kind een groot cadeau!
Ik nodig iedereen van harte uit om deze tafel bij te wonen waar het kind centraal staat.

Schuif maar aan…… je bent van harte welkom!
Wie:
Wat:
Waar:
Wanneer:

Voor álle ouders, tante, oom, opa en oma, vriendin en andere opvoeders.
De aanschuiftafel met het thema “KINDEREN SCHEIDEN MEE”.
RKBS Pancratius Pennekamplaan 58 , 1696 BK Oosterblokker.
Woensdag 10 mei om 8.45 tot ± 10.30 uur. Inloop vanaf 8.30 uur.
Als je 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

Avondvierdaagse Hoogkarspel 2017
Data: Dinsdag 13 juni t/m vrijdag 16 juni 2017
Start/eind locatie: Op de ijsbaan, Sluisweg in Hoogkarspel
Starttijden: U kunt starten tussen 18.00 uur en 18.30 uur.
Als uw groepje compleet is verzamelt u bij de startboog en zal de organisatie aangeven wanneer u
kunt starten, dit om te voorkomen dat de verkeersregelaars en stempelposten het heel druk krijgen op
1 moment.
Er wordt i.v.m. verkeersveiligheid en stempelposten niet gestart met wandelen vóór 18.00 uur!
Aantal kilometers: Groep 1 t/m 6 loopt 5 km (mag ook 7,5 km). Groep 7 en 8 loopt 7,5 km.
Kosten: € 4,00 per persoon, te voldoen bij inschrijving (begeleiders zijn gratis maar ontvangen geen
medaille)

Medaille: Op vrijdag 16 juni ontvangen de kinderen na afloop een medaille, vergeet niet op het
inschrijfformulier te vermelden voor welke medaille en welk aantal kilometers je loopt.
Reglement: Bij inschrijving gaat men akkoord met het reglement! (zie website)
Groepen:
inschrijven!
max. 6 kinderen, maar 1 kind met begeleider mag ook) is het verplicht alle 4 avonden
een begeleider mee te laten lopen (hoeft niet elke avond dezelfde te zijn). Loop je met een hele klas of
school tegelijk, dan is er nog steeds 1 begeleider per 6 kinderen nodig.

Alle info staat op de website www.avondvierdaagse-hoogkarspel.nl

!! Nieuwe inschrijfwijze !!
Inschrijven gebeurt alléén nog in de bieb/Streekpunt Streekweg 220.
Daar is de werkgroep van de Avond4daagse aanwezig op:
Woensdagmiddag 31 mei van 12.00 uur tot 14.00 uur
Donderdagavond 1 juni van 18.30 uur tot 20.00 uur
Woensdagmiddag 7 juni van 12.00 uur tot 14.00 uur
Maandagavond 12 juni van 18.30 uur tot 20.00 uur
Op deze tijden kun je inschrijven. Inschrijvingen worden alleen geaccepteerd
Als bijgevoegd formulier volledig is ingevuld en het te betalen bedrag is
voldaan.

