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Agenda
11-28 oktober
14 oktober
18 oktober
19 oktober

Afname Cito VAS-toetsen
Afsluiting Kinderboekenweek
Ouderavond (zie elders) Leefstijl
MR

Deze week
“Met respect omgaan met elkaar” betekent niet voor iedereen hetzelfde. De aanloop naar de
presidentsverkiezing in Amerika geeft een ontluisterend inkijkje in een samenleving die niet
de onze is. Hoe is het mogelijk dat mensen (op t.v.) zo met elkaar omgaan? Ik kan mij daar
in ieder geval niets bij voorstellen.
Komende dinsdagavond staat een nieuwe Ouderavond gepland en het thema is dan
Leefstijl, m.a.w. de wijze waarop wij binnen de school willen omgaan met elkaar. In de
aanloop naar dit schooljaar heeft een pittige training voor het gehele team plaatsgevonden
om een ieder gereedschap en technieken aan te leren. Inmiddels loopt het traject enkele
weken en wij zien hier en daar lichtpuntjes. De leerkrachten spreken erover met elkaar en in
de groep wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat doe je wel,
wat zeg je niet?
Vorige week woensdagavond vond de ouderavond plaats die gericht was op de zorgen in het
voortgezet onderwijs. Er werden stevige woorden gezegd, er was kritisch geluiden te horen
maar dat alles vond plaats in een veilige omgeving.
“Met respect omgaan” is daarom geen loze kreet, maar vormt de basis voor een gezonde
ontwikkeling van onze leerlingen in een veilige omgeving.
AJ

Algemeen
Gymles groep 7/8 klas 1/2
Voor de Vlielandse herfstvakantie is er een pilot geweest met een gecombineerde gymles
van groep 7/8 en klas 1/2. Na deze pilot geëvalueerd te hebben kunnen wij concluderen dat
de combinatie tot nu toe een succes is, daarom is er besloten de pilot te verlengen tot aan
de kerstvakantie, daarna zal er weer geëvalueerd worden.

Medezeggenschapsraad

Wij, Robert Algra, ouder van Danielle in groep 4 en Jeffrey in groep 3 en Ellen Kroon, ouder
van Guusje in groep 4 en Bobbie in groep 2, zijn benaderd door leden van de MR met de
vraag of wij zouden willen plaatsnemen in de MR.
Dat willen wij wel! Waarom: als wij iets kunnen betekenen voor De Jutter op welk gebied
dan ook om het onderwijs op Vlieland te waarborgen en goed te houden dan helpen wij daar
graag aan mee. En daarbij willen wij proberen om de MR meer benaderbaar te maken de
voor ouders / verzorgers. Wij gaan ervoor!
Robert en Ellen

Personele zaken

Momenteel is juf Trieneke niet op school. Het is moeilijk aan
te geven wanneer zij weer terugkeert in groep 3/4. Haar
taken worden overgenomen door juf Tineke Hansen die
zichzelf voorstelt: Mijn naam is Tineke Hansen en ik sta

momenteel als inval juf voor groep 3/4. Ik kom, zoals jullie
dat zo mooi zeggen, van de wal en woon in Leeuwarden. Voor
de vakantie heb ik mijn diploma behaald voor de pabo. Naast
mijn werk als juf vind ik het leuk om leuke dingen met
vrienden te doen en speel ik trompet bij een fanfare. Mocht je
meer willen weten kom dan gerust langs. Misschien tot snel!
Op dit moment van schrijven is ook meneer Jan Moorlag niet op school, maar hij hoopt a.s.
maandag weer blakend van gezondheid en energie aan de slag te gaan.

Basisschool
The Daily Mile
In de week voor de Vlielander Herfstvakantie hebben we
proefgedraaid met The Daily Mile. De bedoeling hiervan is dat
de kinderen meer bewegen zodat ze fitter worden en frisser
in de klas zitten. Het team heeft besloten om hier een vervolg
aan te geven. Iedere dag om 10.20 uur zullen de kinderen
beginnen met hardlopen rond de school om 10.30 uur gaan
we dan weer met z’n allen naar binnen. Voordat we starten
hebben de kinderen eerst pauze. U bent van harte
uitgenodigd een keer mee te komen lopen.
Meer informatie: http://thedailymile.co.nl/

Snappet
Dit schooljaar zijn wij gestart met Snappet na twee maanden werken is het tijd voor een kleine
tussenevaluatie. Op de informatiemiddag in september zijn er door ouders goede kritische
vragen gesteld over het werken met Snappet. Zorg was er vooral over de schrijfvaardigheid
en overgang naar het voortgezet onderwijs. Over de schrijfvaardigheid kunnen we kort zijn er
wordt in de klas ook nog steeds veel met de hand geschreven. Het tweede punt is een
interessant punt, omdat wij dit jaar voor het eerst met Snappet werken hebben we natuurlijk
geen informatie over hoe leerlingen die met Snappet hebben gewerkt het doen in het VO, wel
horen wij van andere scholen positieve punten. Kinderen en leerkrachten zijn onverminderd
enthousiast. De kinderen krijgen direct feedback op hun werk en kunnen dagelijks een rapport
inzien van hun vorderingen. We houden u op de hoogte.

Voortgezet onderwijs
Afname Cito-toetsen klas 1
Vóór de Herfstvakantie heeft u, als het goed is, de ouderbrochure ontvangen met informatie
over de Cito VAS-toetsen. De leerlingen maken de toetsen op de computer in de periode van
11 t/m 28 oktober. Mocht u de ouderbrochure niet ontvangen hebben wilt u dat dan aangeven
bij de mentor van klas 1?
Martha Pelgrim

