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Agenda
2 december
5 december
6 december

Groep 3/4 en groep 7/8 hebben vrij
Rond 12.00 uur: aankomst van de stoomboot
De gehele school begint om 09.30 uur
Groep 5/6 en 7/8 gaan kerstbomen zagen

Algemeen
Deze keer een aantal berichten op een rij:
a. Deze week gaat de benoemingsgesprek in gesprek met kandidaten voor de functie
van directeur van onze school. Een broedende kip moet je niet storen maar spannend
is het wel! Denkt u eraan dat de leerlingen in groep 3 en 4 + 7 en 8 vrijdag vrij zijn?
b. Het Plan van aanpak om het Voortgezet Onderwijs te verbeteren is op een oor na
gevild. In de afgelopen maanden is natuurlijk al veel werk verzet, maar de
administratie naar de Inspectie is nu ook klaar en kan verzonden worden.
Er is een aantal actieplannen geschreven die moeten leiden tot beter onderwijs in het
VO.
c. Op woensdag 14 december ontvangen wij de inspectie om over de stand van zaken
te spreken.
d. Komende week vinden weer de rapportgesprekken plaats in het VO. U kunt door een
mentor uitgenodigd worden voor een gesprek, maar u kunt natuurlijk ook zélf het
initiatief nemen en dat op het inschrijfformulier melden.
e. Fruit eten in de basisschool: een groot succes! De appels, peren en bananen vliegen
weg!
f. Tijdelijk ongezonde lekkernijen in de pauze van het VO: tja, er is altijd een groep
leerlingen die er gebruik van maakt. Máár in de Leerlingenraad werd deze week ook
gevraagd om fruit; er is nog hoop! Meilom verkoopt nu mandarijnen. Van thuis
meenemen is altijd goedkoper!
g. A.s. maandag hopen wij dat de stoomboot Vlieland weet te vinden. Rond de klok van
12.00 uur komt de boot (hopelijk dus) aan en vervolgens lopen wij met de muziek

mee naar school. Ik begrijp dat de route voorheen veel leuker was, zo dwars door
dorp. Tja, de school staat nu eenmaal wat dichterbij en daarom zullen wij en kortere
route nemen.
h. 's Middags zijn de leerlingen “gewoon” op school, behalve de kleuters. Die mogen om
14.30 uur worden opgehaald.
i.

Opkleden......ik kijk er naar uit. Traditiegetrouw mogen de kinderen van PO én VO

de andere morgen om 09.30 uur op school zijn. Let wel: indien u om welke reden uw
kind niet tot die tijd thuis kunt hebben, dan vangt ondergetekende hem/haar
persoonlijk op!
j. Volgende week woensdagmorgen start de Leerlingenraad van het PO. Wij zijn
benieuwd naar de onderwerpen die worden ingebracht.
k. Tjikkie van Huissteden start na lange afwezigheid weer haar werkzaamheden in de
school. Zij zal in samenwerking met het Kinderdagverblijf een bijzonder traject gaan
opstarten rond 3-jarigen. Een volgende keer méér!
Tenslotte twee oproepen:
1. Ziet u toe op hetgeen uw kind doet ’s avonds rond de school?

2. Plaatst

u géén foto’s op sociale media van andere kinderen dan die van
uzelf? Niet iedereen kan dit namelijk waarderen i.v.m. privacy

Basisschool
Programma Sinterklaas
8.30 – 11.00 Groep 1 t/m 8 naar school, groep 7 en 8 starten dan met Sinterklaasviering
11.00

Kinderen vrij

12.15

Aankomst Sinterklaas op Vlieland bij de veerdam, kinderen aanwezig onder
verantwoordelijkheid ouders

12.30

Optocht via Uiterton en Dennenlaan naar de Jutter

12.50-13.00

Moment voor groep 7/8 om Sinterklaas even de hand te schudden

13.00

Sinterklaas bezoekt met Pieten de kinderopvang en de groepen 1 t/m 4 en komt
gedag zeggen in groep 5/6, groep 7/8 gaat naar de klas.

14.30

Groep 1 en 2 uit

15.30

Groep 1 t/m 8 uit

Kerstbomen zagen
De kinderen van groep 5/6 en 7/8 gaan op dinsdag 6 december om 9.30 uur kerstbomen
zagen met Staatsbosbeheer. We verzamelen om 9.30 uur met de fiets bij school en fietsen
dan samen met Pieter Schaper van Staatsbosbeheer naar de zaagplek. Staatsbosbeheer zorgt
weer voor iets lekkers!
Kort bericht
Bobbie Gorter moest afgelopen maandag met spoed naar het ziekenhuis. Op dit moment
(woensdagmiddag) lijkt het weer wat beter te gaan, maar in gedachten zijn wij bij haar en haar
zus en ouders. Sterkte!

Gedragsthermometer groep 7/8
In groep 7/8 is er de laatste tijd sprake geweest van structureel ongewenst gedrag. Op dit
moment hangt er in de groep een gedragsthermometer die gewenst en ongewenst gedrag
zichtbaar maakt. In de klas zijn er afspraken gemaakt over welk gedrag pluspunten oplevert
en welk gedrag juist punten kost. De afspraak is ook
dat als de meter helemaal bovenaan staat, dat er
dan een beloning volgt. De afspraak is dat als de
teller op 5 december op 10 of hoger staat dat we
dan in de middag een film gaan kijken. Op dit
moment gaat het erg goed met het gedrag en
worden er op een dag meer pluspunten dan
minpunten behaald. Wanneer de teller helemaal
bovenaan op veertig punten staat is er sprake van
een grote gedragsverandering. In plaats van
negatief reageren op elkaar zullen kinderen elkaar
helpen, elkaar op een positieve manier benaderen
en zorg hebben voor elkaar en hun omgeving in ieder geval in de school.
Nu alle facturen van de schoolreis binnen zijn is er berekend dat er ongeveer € 8,- overblijft.
De afspraak is dat dit terugbetaald gaat worden, maar ik zou dit geld graag willen gebruiken
voor de beloning van de groep op het moment dat het doel behaald is. Mocht u hier bezwaren
tegen hebben laat dat ons dan weten.

Fasegroep 4 (10-14 jarigen)
1666
Afgelopen vrijdag brachten de leerlingen van fasegroep 4 een bezoek aan Podium Vlieland
waar Jan Houter de kinderen middels foto’s en platen vertelde over de ramp van 1666. Als
afsluiting kregen alle kinderen van Jan een boek over 1666. Afgesproken is dat er naar
aanleiding van deze ochtend werkstukken gemaakt worden over de ramp van 1666.
Wij willen Jan op deze wijze nogmaals danken voor deze prachtige lezing. Ook dank aan Bojan
en Editha van Podium Vlieland.

Voortgezet onderwijs

Gisteren heeft het team van met VMBO zich verdiept in de vernieuwingen van het VMBO zoals
het ook ons aangaat. Samen met de teamleider SG AMS - VMBO Franeker en twee
coördinatoren is gekeken en gesproken over dit thema dat kansen biedt voor onze school.
Komt vast en zeker terug in dit theater!!

