NIEUWSBRIEF november/ december 2018

Staat voor onderwijs dat meegroeit!

Agenda oktober/ november 2019
21 t/m 27 oktober
Woensdag 30 oktober
Woensdag 6 november

Herfstvakantie
Schoonmaakavond (zie info verderop in de Nieuwsbrief)
Houdt er rekening mee dat de leerlingen vrij zijn i.v.m. STAKING
(meer info volgt!)

Maandag 11 november
11 – 15 november
Vrijdag 15 november
Zaterdag 16 november
Donderdag 28 november

Sint Maarten
Deze week gesprekken op uitnodiging
Maandsluiting groep 7b/8 (info volgt via Parro)
Landelijke intocht Sinterklaas
Ouder –infoavond 19.30-21.00 (zie info verderop in de Nieuwsbrief)

Voorstellen leerlingenraad schooljaar 2019-2020
Ook dit schooljaar is er weer een leerlingenraad gekozen door de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Deze leerlingen
vertegenwoordigen eigenlijk alle leerlingen op de Kogge. Er hangt een ‘ideeënbus’ op het leerplein waar de andere
leerlingen suggesties en/of bespreekpunten kunnen inbrengen. De kinderen in de leerlingenraad zetten zich in voor
een goede en prettige gang van zaken op school.
Het is belangrijk dat wij als school luisteren naar wat er onder de kinderen leeft en wat ze nodig hebben om beter
te kunnen leren en ontwikkelen.
De leerlingenraad praat daarom zo’n 5x per jaar over onderwerpen, die voor alle kinderen op school van belang zijn
en werkt de ideeen samen met de school uit. De leerlingen uit de raad worden jaarlijks gekozen uit en door de
leerlingen van de school.
Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit de volgende personen:







Milan Feenstra
Storm van den Akker
Rick de Bruijn
Brent Bootsma
Melvin van Dalen
Niels Talsma
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Vanuit de OR
De samenstelling van de OR is voor de start van dit schooljaar gewijzigd. Margot Hoogeveen en Wendy van der
Neut hebben na drie jaar enthousiaste inzet afscheid genomen – waarvoor ook via deze weg nogmaals dank. Dat
betekent ook dat er twee nieuwe leden tot de OR zijn toegetreden: Reina Kroes en Jennifer Batteram (verderop
stellen zij zich kort voor). In dit verlengde van dit alles heeft Niels van Marle de rol als voorzitter overgenomen van
Margot Hoogeveen.

Voorstellen
Hallo, ik ben Jennifer Batteram, moeder van Marrit en Lieke (misschien
beter bekend als de tweeling uit groep 1) en van Jesper, net 2 jaar oud. Sinds 1
augustus wonen wij, mijn man Gert, ik en de kinderen aan de Eegracht.
Daarvoor hebben we bijna 10 jaar in Scharnegoutum gewoond.
Van de oproep van de OR werd ik enthousiast. Ik vind het leuk om dingen te
organiseren en dit lijkt me een leuke manier om andere ouders in de stad te
leren kennen en een steentje bij te dragen op school.
Drie dagen in de week werk ik als beleidsmedewerker Sport in de gemeente
Waadhoeke (Franeker).

Hey! Ik ben Reina de Boer. Ik ben 34 jaar jong en getrouwd met Martin.
Samen hebben we 2 kinderen. Robin is 7 jaar en zit in groep 4 en Iris is 4 jaar en
zit in groep 1 en onze derde is onderweg en die verwachten we in februari. Ik
werk drie dagen per week bij de Baby Planet en in mijn vrije tijd doe ik aan
toneelspelen en zet ik me dus in als lid van de OR.
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Schoonmaakavonden
De eerste schoonmaakavond van het schooljaar staat direct na de herfstvakantie voor de deur.
Op woensdag 30 oktober gaan we vanaf 19.30 uur alle lokalen, toiletten en andere gemeenschappelijke
ruimten een extra opfrisbeurt geven. Vele handen maken licht werk, dus we rekenen er op dat iedereen volgens
het rooster present is. Ruilen mag natuurlijk altijd. De OR zorgt er voor dat er na afloop (bij volledige bezetting rond
21.00 uur) een kop koffie of thee klaarstaat.

Volgens het
-

rooster worden de ouders van de volgende kinderen verwacht:

Groep 1/2: Chrystel, Fimme, Jolijn, Lieke, Iris, Jelke
Groep 3: Bentley, Saar, Karst, Anna
Groep 4: Nora, Djairo, Rixt, Jaromier
Groep 5: Doutzen, Silke, Kaylee
Groep 6/7a: Brent B., Fiene, Emmy, Viënne, Senne, Stan
Groep 7b/8: Imme, Jelmer, Melle, Iwan, Silke, Janna

Graag zelf even een emmer, doekjes, spons etc. meenemen. Schoonmaakmiddelen zijn op school aanwezig.

Correctie: data schoonmaakavonden
Er is in het schoonmaakrooster een foutje geslopen wat betreft de data. De juiste data na 30 oktober zijn:
woensdag 8 januari, woensdag 11 maart en woensdag 13 mei. Noteer dit a.u.b. even in de agenda. Het is inmiddels
ook aangepast in de digitale kalender op de website van school.
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Parkeren
We willen de ouders en/of verzorgers er graag op attenderen dat de tût en derút-plek
(de ‘kleine rotonde’ voor school) GEEN parkeerplaats is, zowel voor als na schooltijd niet.
Ook het met nog draaiende motor de auto daar parkeren om de kinderen even naar binnen
te brengen is niet de bedoeling.
Parkeer gewoon even netjes in de vakken die daarvoor bedoeld zijn – en bij de supermarkt is er sowieso altijd
plaats, op slechts een paar meter lopen van school. Op die manier houden we gezamenlijk de omgeving bij school
overzichtelijk(er) en veiliger.

Ouder- infoavond
Noteert u de datum vast in de agenda!
Donderdag 28 november is er na lange tijd weer eens een OUDERAVOND op
De Kogge.
Deze avond willen we graag meer informatie met jullie als ouders delen
betreffende :




de OR (o.a. over veranderingen in de ouderbijdrage)
ouders de mogelijkheid geven om even een kijkje te nemen in de
groep van uw kind(eren) en onze
Dalton ontwikkeling te zien en/ of te horen.
delen we informatie over het leerlingvolgsysteem IEP:
In het nieuwe jaar nemen we in de groepen 6 tot en met 8 geen
Cito-toetsen meer af maar hebben
we gekozen voor het afnemen van de IEP-toetsen.
Volgend schooljaar zullen ook groep 3, 4 en 5 aansluiten.

We vertellen jullie hier op deze avond graag meer over!
We hopen dat we op de infoavonden meer ouders ontmoeten dan op de eerdere koffieochtenden 

Door het gebruik van PARRO als communicatiemiddel zal de Nieuwsbrief minder vaak verstuurd worden
De eerst volgende Nieuwsbrief verschijnt voor de Kerstvakantie.

