Belangrijke data:
 26 november – 18:30 u. schoentje zetten groep
1/2/3
 27 november – Damtoernooi (deelnemers hebben
hier inmiddels een mail over ontvangen)
 29 november – Start creatief circuit
 1 december – Triskentijd
 1 december – 1e Adventszondag
 2 december – 8:45 – 10:00 u. Gebedsgroep
 2 december – 13:45 – 14:15 u. Koffiemoment
 5 december – 08:30 u. intocht Sinterklaas
 9 december – Maandopening groep 4

Van de directie
*In de vorige nieuwsbrieven hebben wij een ieder van u uitgenodigd op de geplande
koffiemomenten.
Fijn een aantal van u getroffen te hebben voor een nadere kennismaking, maar ook van u te
mogen horen wat u als prettig ervaart en tips te ontvangen voor de toekomst.
Voor ons is de behoefte er om dit vaker te doen, vandaar dat we structureel één keer in de maand
de gelegenheid willen bieden voor u om met ons in gesprek te gaan.
Het eerstvolgende koffiemoment staat gepland op maandag 2 december van 13:45 – 14:15 uur in
de personeelskamer. De koffie en thee staat klaar. Jongere kinderen zijn uiteraard van harte welkom!
*In het kader van het project - Voor de wijk, door wijk - in samenwerking met het Houten Huis, volgen leerlingen
aankomende weken (tot 11 december) verschillende workshops in de Skammel. Zo sluit elke groep een keer aan bij de
schilderclub en ook bij de hobbyclub. Groep 7/8 schuift morgen aan bij de workshop Shuffleboarden o.l.v. Sietse
Pieksma. Het enthousiasme vanuit de begeleiders van de Skammel is erg groot. Zij hebben zelfs het idee om
verschillende workshops op tijden te zetten na schooltijd, zodat de kinderen dan in de gelegenheid zijn om aan te
sluiten. Zo hebben we gelijk het doel van het project te pakken: VERBINDEN!
Mocht u als ouders creatief bezig willen of het leuk vinden om bij de workshops een kijkje te nemen?
Deze week is de planning hiervoor als volgt:
Dinsdag 26 november om 10:30 uur Shuffleboarden groep 7/8
Woensdag 27 november om 10:30 uur workshop Hobby groep 6/7
Vanaf de maand december ontvangt u post van het Houten Huis, hierop staan verschillende opdrachten en vragen
vermeld. De brievenbus bij school zal dan ook actief gebruikt worden.
*Aanstaande vrijdag zullen we starten met de eerste ronde van het creatief circuit. Dankzij de hulp van u als ouders en
zelfs van één van de pakes van de leerlingen, kunnen we van start. We kijken er erg naar uit!
Voor de tweede ronde, die we op 24 januari willen laten starten, zoeken we nog 2 begeleiders voor een groepje van 10
leerlingen in groep 2/3.
Wat doen de begeleiders?
- Bedenken een opdracht die in drie keer afgerond kan worden. Wat betreft de activiteiten kunt u denken aan: papiermaché, solderen, houtbewerking, drama, natuurlessen, koken, techniek, werken met kosteloos materiaal, ..., enz. Vindt u
het lastig een activiteit te bedenken dan kunnen wij als leerkrachten hier uiteraard over meedenken.
- Begeleiden het groepje bij de activiteit (1 hele ronde van drie keer een vrijdagmiddag).
We willen uiteraard met u meedenken wat het bedenken van een opdracht betreft!

Ziet u het zitten om de tweede ronde (24 jan./31 jan./7 feb.) met ons mee te draaien in het creatief circuit? Geef u dan op
via a.lap@pcbosmallingerland.nl

*OPROEPJE! Voor het werken met de iPad is het soms noodzakelijk gebruik te maken van een
koptelefoon/oortjes. Mocht u thuis nog een koptelefoon/oortjes hebben liggen, waar misschien
niet meer zo intensief gebruik van wordt gemaakt, zou deze op school voor uw kind erg goed
uitkomen. De koptelefoon blijft uiteraard in uw bezit en zal op school alleen door uw kind
gebruikt worden.
*Begin dit schooljaar hebben wij u via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht wat betreft de leerlingenaantallen in
groep 1/ 2, hier hebben zich tot nu toe geen wijzigingen in voorgedaan.
Van onze kant bij deze toch nog een tussenstand:
Op dit moment zitten er 29 kleuters in groep 1/2 (23 in groep 1 en 6 in groep 2). Tot aan de voorjaarsvakantie komen er
nog 2 kleuters bij in groep 1. We komen dan uit op een aantal van 31. Na de voorjaarsvakantie zal groep 2 zich bij groep
3 voegen. Wat betekent dat we een groep 1 van 25 leerlingen over zullen houden en een combinatiegroep 2/3 van 20
leerlingen krijgen. Voor wat er tot nu toe bekend is, is dat er vanaf de voorjaarsvakantie tot aan de zomervakantie 2
leerlingen bij komen in groep 1. We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken wat er qua verhuizingen o.i.d. zich nog
voor zal doen, maar mochten er grote veranderingen zich voordoen, zullen we dat open en tijdig met u communiceren.
Voor de kerstvakantie zullen de ouders van de leerlingen groep 1/2/3 informatie van ons ontvangen rondom de nieuwe
groepssamenstellingen.
*Vanochtend hebben we een ontruimingsoefening uitgevoerd. Binnen 2 minuten waren alle
leerlingen veilig op de afgesproken verzamelplaats buiten. Alles is erg rustig verlopen. In het
voorjaar zullen we nogmaals een ontruimingsoefening plannen.
*Afgelopen vrijdag heeft het team een studiedag gehad over het onderwijs op school. We hebben
alvast vooruit gekeken naar een nieuwe planperiode die eraan staat te komen voor 2020-2024. Om
zo’n nieuwe periode met elkaar te kunnen starten is het belangrijk de visie weer scherp te stellen en te vertrekken vanuit
onze gezamenlijke kernwaarden. Zo stond ook onze visie op zorg deze dag voor een deel centraal en hebben we
afspraken gemaakt rondom ICT. We hebben de dag afgesloten met een aantal teambuildingsopdrachten/vragen.
Juf Geeske is aan het eind van de middag ook even aan komen schuiven, zij wachten natuurlijk vol verwachting op de
komst van hun kleine!
*Vorige week woensdag hebben we een fijne ouderavond gehad voor de ouders van de leerlingen van
groep 8. Deze avond werd de werking van de Plaatsingswijzer uitgelegd. Voorts is de verdere
procedure van verwijzing toegelicht. En hebben we de functie van de IEP-eindtoets
besproken. We hebben u meegenomen in de richtingen en streams van verschillende
scholen voor voortgezet onderwijs. Naderhand hebben wij u de informatie hiervan nog
toegestuurd. Nu blijkt dat er in de data toch wat foutjes zijn geslopen, wij adviseren u de
website van de scholen te raadplegen om verwarring te voorkomen. Excuses hiervoor!
Donderdag hebben de leerlingen van groep 8 mee mogen lopen op beide locaties van het
Liudger, De leerlingen hebben een fijne ochtend gehad.
*De notulen van de MR-vergadering van 23 september jl. zijn inmiddels gepubliceerd op de website. U kunt deze
vinden onder het kopje: Stukken MR

Geboorte
Onze hartelijke felicitaties gaan naar de familie Rasho, bij hen is vorige week
dochter en zusje Roya geboren!

Gebedsgroep It Foarhûs.
Nogmaals onder uw aandacht:
Beste ouders/verzorgers van It Foarhus,
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen, is het voornemen ontstaan om tot vorming van een gebedsgroepje
op It Foarhus te komen.Wat is de bedoeling? Eens per maand komen we samen om met ouders/verzorgers voor alle
betrokkenen bij It Foarhus te bidden. Dit gaat voor de eerste keer plaats vinden op maandag 2 december van 08.45 10.00 uur in het speellokaal. Je bent van harte welkom! Meer info? App of bel gerust met Nynke Smeding (06-11356472)
of Immy Hoekstra-Rondaan (06-38283962). Graag tot ziens!

Sinterklaas
Alle kinderen verwachten we op donderdag 5 december om 8.30 uur op het plein voor de school.
We wachten buiten, dus veel eerder komen is niet nodig. We zullen de Sint al zingend buiten
ontvangen met zijn Pieten. U bent allen van harte welkom!
Na de aankomst van de Sint gaan de kinderen naar de eigen klas en begint het circuit voor de
groepen 1 en 2. Groep 3 heeft een eigen circuit.
De groepen 4 t/m 8 vieren Sinterklaas met surprises. Er is deze dag geen schoolzwemmen voor de
kinderen van groep 4.
We maken er met elkaar een gezellige dag van!

Triskentijd
Welkom bij Triskentijd op zondag 1 december!
Spreker: Christine Bosma
Muziek: Vera Kalsbeek
Plaats: Basisschool It Foarhûs, 11.00 uur inloop met koffie/thee/ranja, aanvang 11.30 uur
Thema: Wie is Jezus en wie is Hij voor jou?
Meer dan 2000 jaar geleden kwam Hij naar de wereld om een einde te maken aan de kloof die ontstaan was tussen God

en mensen. Jezus kwam bij ons, liep over deze aarde, hij voelde wat wij voelen, at en dronk met mensen, genas en
bevrijde. Jullie kennen misschien de verhalen uit de bijbel over Jezus of verhalen voor andere mensen over wat ze
hebben meegemaakt maar is dit ook jouw/uw ervaring? Wie is Jezus voor jou, laat je hem toe; wie mag Hij voor je zijn?
Meer informatie over Triskentijd is te vinden op onze website: www.triskentijd.weebly.com

Kanjertraining
Een vaste rubriek op onze nieuwsbrief is de Kanjertraining. In deze nieuwsbrief nogmaals uw aandacht voor het
volgende:
Vandaag, maandag 25 november, was de eerste Kanjerouderles van dit schooljaar. Er was in alle klassen nog voldoende
ruimte, we waren nog niet volgeboekt. Uiteraard was het een groot succes en hebben we van enkele aanwezige ouders
positieve feedback mogen ontvangen. Vooral de kinderen van wie de vader of moeder aanwezig was, hebben erg
genoten van de aanwezigheid.
Er staan nog twee Kanjerouderlessen gepland dit schooljaar, namelijk op woensdag 25 maart en op vrijdag 5 juni van
08:30 - 09:00 uur. Tegen die tijd wordt u weer uitgenodigd u in te schrijven. Wees welkom!

Verjaardagen
Verjaardagen november/december
DAG

NAAM

GROEP

25

Mike

3

26

Bel Ange

3

27

Jorrit

6

28
29
30

Julia
Roan
Julian

6
4
6

8

Tamara

5

9

Dean

5

Uit de groepen
De politie op school – groep 3
Diep onder de indruk waren de kinderen toen de vader van Lara en Leon op school kwam om te vertellen over zijn
werk als politieagent.
In de klas heeft hij uitgelegd waarom er politie is en wat een agent zoal doet op een dag. We hadden van tevoren
vragen bedacht en die zijn allemaal door de agent beantwoord! We weten nu dat er politie is om jou te beschermen!
Als klapper mochten de kinderen de politiebus bekijken, groep 3 paste helemaal in het busje! We hebben ook naar de
zwaailichten gekeken en naar de sirene geluisterd. Hard dat dat klonk!

Kinderpostzegels groep 8
De kinderen van groep 8 hebben zich eind september ingezet voor de
Kinderpostzegelactie 2019.
Zij zijn in actie gekomen voor 8500 dakloze kinderen in Nederland. Ze hebben in
totaal een fantastisch bedrag opgehaald van 1480,-.
Ze hebben daarmee een flinke bijdrage geleverd aan de in totaal 9,4 miljoen euro
die de actie dit jaar opgebracht heeft.

Als school ontvingen wij het GOUDEN certificaat, It Foarhûs doet namelijk al 27
jaar mee aan de Kinderpostzegelactie.

Rekenen in groep 5
Bij rekenen hadden we het over hoeveelheden schatten. Iedereen uit de klas maakte een schatting van de hoeveelheid
dropjes in de pot. Na alle inzamelingen hebben we het geteld. 101 dropjes in de pot en Jesper zat er met zijn 109 het
dichtste bij! Zie hier de winnaar op de foto. Dropjes werden verdeeld over 26 kinderen, leuke rekensom: 101:26. ;)

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
- Flyer Kerstfair de Skammel
- Aanmelding sporttoernooien
De kinderen kunnen zich weer aanmelden voor de volgende ronde sporttoernooien. U kunt zich hiervoor tot 12
december aanmelden via meegeleverde aanmeldbrief, deze kunnen bij de leerkracht ingeleverd worden.

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt maandag 9 december’19

