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Belangrijke data april:
1-2 apr.
Pasen.
5 april
Verkeersexamen
Theorie groep 8
9-19 april
Ouders in gr 1a,
1b/2a en 2b.
10 april
Schoolcommissie
vergadering
17 en 18 apr.
Centrale
eindtoets gr. 8
20 april
Koningsspelen.
24 april
Uurcultuur gr. 1
en 2 in school.
26 april
Voorstelling
groep 4b/5b en
4c/5c
26 april
Puntesliper voor
mei.
27 april
Koningsdag en
start
meivakantie tot
en met 13 mei.
15 mei schoonmaakavond.
Een welkom voor nieuwe
leerlingen
In maart zijn bij ons op school
gekomen in groep 1a: Eline
Hoekstra, Norah Sudmeijer en
Ingmar Papma. We wensen hen
een fijne schooltijd.

Geboorte.
Juf Lysanne en haar man Jurjen
Jelle zijn op 26 februari de trotse
ouders geworden van dochter
Ymare. Mocht u hen een kaartje
willen sturen: het adres is
Westfrisestraat 8, 9076 AE te
Sint Annaparochie
Personeel.
Juf Lucie is op maandagmorgen,
dinsdag, donderdagmorgen en
vrijdagmorgen weer op school in
groep 7. Meester Willem Wytze is
deze dagdelen dan niet meer in
groep 7.
Juf Hylkje is twee keer twee uren
op school en geeft dan les aan
kleine groepjes leerlingen.
Juf Elizabeth is helaas nog steeds
ziek.
Juf Marieke komt na de
Paasdagen weer terug op school
na haar verlof, waardoor juf Binke
haar invaltijd op onze school erop
zit. Juf Binke danken we heel
hartelijk voor haar inzet op onze
school.
Schoolfruit
In het kader van de gezonde
school hebben we een traject
opgestart om met subsidie drie
dagen per week schoolfruit en
schoolgroente te eten. Dit is
gestart in november en stopt op
20 april.

Na Pasen sturen we u een korte
enquête toe om te peilen hoe we
hier verder meegaan.
MR Nieuws
Tijdens de MR vergadering van
dinsdag 27 maart zijn diverse
onderwerpen besproken en de
notulen hiervan vindt u zoals
gewoonlijk binnenkort op de
website. Voor nu 2 zaken die
aandacht vragen:
1.Tussenevaluatie continurooster: graag nodigen we jullie
als ouders uit om ervaringen te
delen (negatief en/of positief)
omtrent het continu rooster. Hoe
bevalt het tot nu? Wat bevalt
(niet)? Wat kan anders/beter, etc.
Deze bevindingen graag mailen
naar fundamint@pcboferwerderadiel.nl
2. Dit schooljaar treedt ons
ouderlid MR Frida Meindertsma af,
wat betekent dat we op zoek zijn
naar een enthousiaste
vervanger/vervangster. We willen
iedere ouder de gelegenheid
geven zich kandidaat te stellen.
Dus lijkt het je wat om mee te
denken en het beleid van de
school kritisch te volgen, geef je
dan nu op! Ook vaders zijn van
harte welkom om te reageren. Dit
kan via het formulier dat dinsdag
3 april via de kinderen wordt
meegegeven. Het strookje
ontvangen we graag uiterlijk 13
april retour. Mochten jullie nog
informatie willen t.a.v. rol en
verwachtingen van een MR lid,
voel je dan vrij om een van ons
aan te spreken.
Groepsbesprekingen
De Cito toetsen zijn alweer achter
de rug. Voor de leerlingen met
name, maar ook voor de
leerkrachten, een spannende tijd.

Vragen als, hoe hebben de
leerlingen de toetsen gemaakt, is
het les aanbod toereikend
geweest, houden ons bezig.
Als leerkracht doe je het hele jaar
je best om alle leerlingen zo goed
mogelijk te begeleiden en je
hoopt dat dat zich vertaalt in een
stijgende lijn op de grafiek van de
Cito scores.
U hebt allemaal de mogelijkheid
gehad om deze scores te bekijken
en te bespreken met de
groepsleerkracht van uw kind.
Twee keer per jaar meet Cito hoe
kinderen ervoor staan, landelijk
gemeten t.o.v. andere kinderen.
Elk kind is uniek en heeft zijn of
haar eigen groeicurve. Wat je
hoopt en waar wij ons best voor
doen, is om zo goed mogelijk af
te stemmen op de leerling wat
aanpak, instructie en begeleiding
betreft.
Een curve die stijging laat zien is
altijd de ambitie.
Een voorwaarde voor
leerprestaties is dat kinderen
goed in hun vel zitten en daarvoor
is een goed contact tussen ouders
en school van groot belang.
Immers als wij over en weer op
de hoogte zijn van wat kinderen
bezig houdt, kunnen we daar
beter op reageren.
Door verschillende
omstandigheden komt het voor
dat een stijgende lijn niet altijd
lukt.
Na de toetsen volgt altijd het
belangrijkste deel: de analyse en
het begrijpen van de
toetsonderdelen en daarop
participeren. Dit bespreken de
groepsleerkracht en de intern
begeleider in de z.g.
groepsbespreking.

De leerkracht heeft de toetsen
geanalyseerd en we bespreken
dan wat de vervolgaanpak in de
groep zal zijn. Dit komt terug op
het groepsplan en de praktische
aanpak in de weekplanning.
Zorg
Het schooljaar vordert snel. We
zitten nu al in Zorgblok 3, daarna
per 8 mei a.s. start blok 4 en dit
loopt tot het einde van het
schooljaar.
Na elk blok, een blok duurt
ongeveer 10 weken, worden de
leerlingen besproken, de toetsen
geanalyseerd en volgt overleg
met de IB'er. Waar nodig wordt
een handelings- of
groepshandelingsplan opgesteld,
weer bijgesteld, een nieuw doel
gekozen, aanpassingen in aanbod,
tempo en instructie gedaan,
werkplannen bijgesteld enz. enz.
In april wordt ook de Vragenlijst
van de Kanjertraining afgenomen,
dit is een signalerings- en
registratiesysteem voor de sociaal
emotionele ontwikkeling.
Voor de groepen 1 en 2 is er het
Pravoo registratiesysteem.
In de bovenbouw vullen de
leerlingen ook zelf een vragenlijst
in, soms komen hier opvallende
gegevens uit en waar nodig
bespreken we deze met de
betreffende leerling en/of ouders.
Graag breng ik weer het IZO Integraal Zorg Overleg- onder uw
aandacht op donderdag 5 april.
Hierbij zijn de schoolverpleegkundige, de IB'er en de schoolmaatschappelijk werker altijd
standaard bij aanwezig.
Ook andere partijen kunnen
aanschuiven, ik denk dan aan bv.
de leerkracht, de ouders, de
schoolarts, een externe
deskundige enz.

Dit alles heeft altijd als doel om
kinderen multidisciplinair te
bespreken en ieder heeft daarin
zijn eigen expertise.
Leerkrachten signaleren veel op
school, zij zien uw kind immers
dagelijks en bespreken dit in
gesprekken met u als ouders.
Soms is het nodig om meer
expertise erbij te betrekken en
wordt een kind aangemeld voor
het IZO overleg, dat kan op
verzoek van u als ouder of op
verzoek van de leerkracht.
Met name u als ouder wordt van
harte uitgenodigd. Heeft u zorgen
omtrent uw kind en wilt u dit
bespreken in een breder kader,
schroom dan niet en meld het aan
de leerkracht van uw kind.
Een overleg kan nieuwe inzichten
geven en we kunnen elkaar
versterken en aanvullen en waar
nodig hulp vanuit het IZO bieden.
Als school is het welbevinden van
de leerlingen een heel belangrijk
item, immers welbevinden is de
basis voor het schoolse leren.
Koningsspelen
Vrijdag 20 april organiseren we
per bouw een deel van de dag
Koningsspelen. We verwachten
iedereen natuurlijk in veel oranje
gekleurde kleding op school.
Aankleedcommissie
De aankleedcommissie heeft de
nationale rekendag van gisteren
(zie website voor foto’s) een extra
accent gegeven door in de school
overal cijfers op te hangen. Het
schoolgebouw zal nu een
voorjaarsachtige aankleding
krijgen.

Buitenlesdag.
Dinsdag 10 april is de landelijke
buitenlesdag. Op onze school
hebben we besloten hier deels
ook aan mee te doen. Op deze
dag hebben de leerlingen één
bepaalde les buiten het
schoolgebouw.
Groep 3:Thema 8 “de schat”.
In groep 3 werken de kinderen op
dit moment aan thema 8 van de
leesmethode “lijn 3”.
Dit thema gaat over “De schat”.
In dit thema leren de kinderen
niet alleen steeds beter en sneller
lezen, maar leren ze ook over
verschillende soorten schatten.
Een ander groepje lezers hebben
een piratenboekje waar ze leren
over een piraat, een matroos, een
kapitein, schepen, het kompas, de
papegaai en het geheimschrift.
Aan het begin van dit thema
vonden de kinderen van groep 3
een geheime brief. In deze brief
werd verwezen naar een
verborgen doosje. Nadat het
doosje gevonden werd in een van
de vakken van de kinderen,
mochten de kinderen raden wat er
in het doosje zat.
Uiteindelijk kwamen de kinderen
erachter dat het de trouwring van
juf Sjoukje was en dat de naam
van haar man en de trouwdatum
in de ring waren gegrafeerd.
In het doosje zat ook nog een
brief. Hierin stond dat de kinderen
in thema 8 op zoek gingen naar
een verborgen schat. Elke week
kwamen er verschillende
aanwijzingen voorbij waar
uiteindelijk een schatkaart werd
gevonden. Deze schatkaart werd
door de kinderen goed bestudeerd
en de kinderen kwamen erachter
dat de schat in het gymlokaal was
verstopt. Op dinsdagmiddag zijn

we dan ook naar het gymlokaal
geweest om de schat op te
sporen. De kinderen waren
dolenthousiast toen de schat
“EIN-DE-LIJK” was gevonden!
Oproep
De lente is aangebroken en bij
velen kriebelt de
schoonmaakwoede. Daar willen
we graag gebruik van maken.
Dus…..
Hebt U nog oude kleden,
bijvoorbeeld oude gordijnen, of
iets anders waar we een tent mee
kunnen maken dan zijn ze
welkom in de groepen 1 en 2. Een
ouderwets wasrek of een parasol
met voet kunnen we hier ook erg
goed voor gebruiken.
Zandbak
Het mooie weer komt er weer
aan, dus kunnen de kleuters weer
regelmatig in de zandbak spelen.
Bij al het speelmateriaal is ook
nog een kraan die in de zandbak
kan worden gebruikt. Zie foto.
Helaas is deze kraan kapot.
Is er misschien een handige ouder
(of pake) die de kraan voor ons
kan lassen? Meer info en/of
opgave bij één van de
onderbouw-juffen.

Lammetjes
De kinderen van groep 1a zijn van
plan om op vrijdag 13 april een
bezoek te brengen aan de
boerderij van Douwe en juf
Aetske. De desbetreffende ouders
krijgen hierover nog nader bericht
met natuurlijk de vraag omtrent
begeleiding en vervoer.....
Kijkochtenden
In april worden er in de groepen 1
en 2 weer de kijkochtenden
gehouden. De ouders van deze
groepen hebben hier inmiddels
bericht over gehad. Kunt u niet op
de aangegeven data, dan kunt u
natuurlijk altijd onderling ruilen.
Laat dat de juffen dan wel even
weten.
Cultuur
Groepen 7 en 8 zijn op 28 maart
respectievelijk naar het Fries
Natuurmuseum en het Fries
Museum geweest.
Groepen 4 en 5 gaan naar
Hegebeintum op donderdag 5
april. De groepen 1 en 2 hebben
een voorstelling van Uur Cultuur
in ons eigen speellokaal op 24
april.
De BSO It Fundamint/Kids
First organiseert een
workshop om de dans aan te
leren voor het lied op
Koningsdag 2018. Zie bijlage.
NAW gegevens
Adreswijzigingen, mailadres en/of
telefoonnummer wijzigingen
graag doorgeven aan
fundamint@pcboferwerderadiel.nl

De Puntesliper voor de maand mei zal
uitkomen op donderdag 26 april.

