Februari 2019
Agenda:
 4 feb MR vergadering
 11 feb lln gr 2-8 krijgen
rapport mee.
 12 + 14 feb contact middag en avonden
 15 feb studiedag team:
alle kinderen vrij
 18-22 feb voorjaars
vakantie.
 Start project talenten

Personeel

Geachte ouders, verzorgers,
In deze beknopte
nieuwsbrief kort nieuws
en ontwikkelingen uit de
school. Andere berichten gaan via de Klasbord
-app. Mocht u nog vragen hebben, kom gerust
langs. Met vriendelijke
groet, mede namens het
team, Tjitske de Jager,
directeur.

 25 feb luizenscreening

Welkom stagiaires:

 28 feb ouderpanel 19.30

We leiden graag nieuwe
collega’s op voor dit

u: thema Koersplan

Personeel

In dit nummer:
Personeel

2

Onderwijs ontwikkeling

2

Organisatorisch :

2

Overig

3

Sneeuw tip: Wat
hebben we genoten
van de sneeuw!! Tip
voor de nieuwe ouders: Stuur uw kinderen op snowboots
of laarzen naar
school en neem sloffen
of

Juf Minke heeft een lelijke val gemaakt bij een
bezoekje aan de NOT in
Utrecht. Ze heeft hierbij een scheurtje in het
bekken opgelopen en zal
de komende maanden niet
kunnen werken. We wensen haar heel veel sterkte. De groepen 6 worden
geïnformeerd over de
vervanging.

Wie weet tot snel op It Haskerfjild!

groep 8b en ik
een leuke leerzame tijd hebben gehad.
Hallo allemaal,
graag wilde ik
mijzelf even voorstellen.
Mijn naam is Robbie Steenhuis, 24 jaar en kom uit
Wolvega. Sinds een aantal
weken ben ik op It Haskerfjild te vinden op donderdag
en vrijdag bij juf Ellie in
groep 6b. Ik ben student
aan de pabo Windesheim te
Zwolle en ben momenteel
bezig aan mijn 4e jaar van
de opleiding. Dat betekent
dat ik bijna
klaar ben en
dat ik op de
dagen dat ik
aanwezig ben
veel les zal
geven.

Hallo, ik zal mij even voorstellen! Ik ben Jacco van
der Goot en ik ben 20 jaar.
Ik woon vlakbij in Oppenhuizen. Momenteel zit ik in
het laatste jaar van de PABO en zal ik op It Haskerfjild mijn eindstage lopen
bij Anneke in groep 5. Hier
zal ik drie dagen in de
week voor de klas komen te
staan. Het kan zijn dat ik
bekend voor kom, want ik
heb twee jaar geleden ook
op deze school stage gelopen. Het eerste half jaar
heb ik mijn gezicht nog niet
laten zien omdat ik in Zuid
Afrika zat. Hier heb ik mijn
scriptie geschreven en veel
ervaringen opgedaan. Ik
kijk er erg naar uit om hier

mooie vak! In de komende weken ruilen
de meeste stagiaires
van groep. Ook starten een paar nieuwe
stagiaires. Hierbij
willen we u laten kennismaken met onze
nieuwe stagiaires:
Hallo, mijn naam is Warner Talsma en ik ben 26
jaar oud. Ik zit in het 2e
jaar van de verkorte opleiding Pabo. Op woensdag en donderdag loop ik
stage in groep 8b. Mijn
stage is geslaagd als

weer in Nederland les te
mogen geven. Ik hoop op
een heel mooi afsluitend
half jaar!

Studie en nascholing
team: We zijn weer
druk aan de slag en
willen u graag kort
informeren: We volgen momenteel de nascholing vanuit stich-
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Pagina 2

Nieuwsbrief

Personeel vervolg
ting leerKRACHT, een manier
van werken waarin we samen,
de tussendoelen voor ons jaarplan stellen en dit middels een
bordsessie delen. Daarnaast
zijn er teamleden voor de coachingscursus en teamleden
voor de scholing Classroom
English (meer vaardigheid in
Engels),en veel individuele nascholingstrajecten.

Contact middag en avonden.
Binnenkort zijn de contactmiddagen en avonden. We wensen u
goede gesprekken over de ontwikkeling van uw zoon/dochter.
Ondertussen heeft u het rooster hiervoor ontvangen. We
hebben zo goed mogelijk alle
verzoeken ingeroosterd. Mocht
het toch niet matchen met uw

op het plein en in de klas voorkomen om zo kinderen inzicht
te geven in de eigen vaardigheid, maar ook op hoe je gedrag overkomt op een ander.
Vanaf groep 2 krijgen de kinderen een rapport mee naar
huis. Dit zal de laatste keer
zijn in dit format.
Vanaf juni krijgen alle kinderen
een portfolio map mee naar

Oproep Meilân medewerkers:
Het lerarentekort is goed
merkbaar, invalproblematiek
steekt flink de kop op. We zijn
blij met de betrokkenheid, gezondheid en de flexibiliteit van
onze collega’s en oud-collega’s!
Mocht u zelf onderwijsbevoegd
zijn en kunt u bij nood een dagje invallen? Overweegt u een
carrière switch of kent u geschikte kandidaten? Kom langs
voor een vrijblijvend gesprek.
We zijn op zoek naar kwalitatief sterk personeel: enthousi-

agenda –ruilt u dan met een andere ouder of maakt u een andere afspraak met de leerkracht. We gaan graag met u in
gesprek - 10 minuten is natuurlijk maar kort- mocht er meer
tijd nodig zijn dan maken we
een vervolg afspraak.
Naast de leerresultaten zullen
we veel aandacht hebben voor
hoe uw kind zich voelt in de
groep– het welbevinden. Dit is

aste leerkrachten voor onze
leerlingen.
Nieuwe leerlingen graag inschrijven voor 1 april:
Heeft u of kent u nieuwe Haskerfjilders? Graag willen we
voor 1 april onze nieuwe leerlingen in beeld hebben zodat
we de groepen zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Een inschrijfformulier is bij de directie verkrijgbaar.
Een open dag voor nieuwe ouders is op woensdag 20 maart.

voorwaardelijk voor een fijne
ontwikkeling, het vraagt afstemming en aanpassing. We
besteden tijd en aandacht
hieraan: hoe leer je goed samenspelen en samenwerken?
Dit gaat gepaard met oefenen:
leren gaat niet vanzelf.
Heeft u hier vragen of opmerkingen over: aat het ons weten!
Met behulp van de kanjertraining oefenen we situaties die

huis: in deze map hebben de
kinderen een verslag van : wie
ben ik? Wat leer ik? Wat oefen ik? Wat vind ik leuk?
Binnenkort krijgt u een voorproefje van dit portfolioleren.
Met dank aan: Willemke Brouwer, tekenaar en ontwerper
van beroep, een van onze ouders, die de prachtige omslag
ontwerp voor ons verzorgde!
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Studiedag kanjertraining:
Afgelopen woensdag hebben we
de laatste studiedag van de
kanjertraining gevolgd.
Een prachtige manier om inzicht te geven in gedrag en om
te gaan met jezelf en het gedrag van een ander.
We hebben weer nieuwe inzichten en oefeningen opgedaan.
Mocht u meer informatie over
deze mooie methode willen:
op school zijn flyers verkrijgbaar en natuurlijk vertellen we
er graag over!.

Lunchen op school.
Tussen de middag eten we
samen op school. We maken
hier een gezellig moment van
en we hebben aandacht voor
wat we eten. De maaltijd
wordt begonnen met een momentje stilte voor een gebed. We eten eerst zonder
praten, een momentje rust.
Daarna wordt er voorgelezen
of gezellig gekletst en soms

Godsdienstige vorming We werken op It Haskerfjild met de
methode Trefwoord, een methode voor levensbeschouwelijk
onderwijs. Deze methode vertelt de Bijbelverhalen thematisch
en in een wat breder verband. Trefwoord brengt m.b.v. leef
thema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van
het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en de wereld van de Bijbel. In dit treffen van twee
werelden leert het kind in dubbel opzicht. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen.
En omgekeerd een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid.
Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral ook van elkaar
leren.
Week 5 t/m 7 Zien: Inhoud: Over kijken en zien, en er
iets mee doen. Over de vraag hoe mensen naar elkaar kunnen omzien. Bijbel: Roeping van Jezus’ leerlingen (Marc.1);
Jezus loopt over het water (Marcus 6); Jezus geneest
mensen (Matteüs 13, 14 en 17).
wordt er jeugdjournaal gekeken.
! Na het eten gaan de kinderen buitenspelen met de onderwijsassistenten en pleinwachten. Tijdens dit spel houden we rekening met elkaar: dat
gaat niet altijd vanzelf en oefenen we dan ook regelmatig:


Denk in je spel ook aan een ander.



Je rent niet door een spel van een ander.



Ben je buiten dan blijf je buiten.



Vraag de pleinwacht om hulp als je er zelf niet uitkomt.



We lossen onze problemen op met de mond en niet met
handen of voeten.

Tosti rooster: mmm.. lekker een tosti: neem je een broodje met kaas mee? Dan wordt het een lekkere
tosti! Eet smakelijk!

Maandag 4
feb

Gr 8A

Maandag 11
feb

Gr 5B

Maandag 25
feb

Gr 3A

Dinsdag 5

Gr 8B

Dinsdag 12
feb

Gr 5A

Dinsdag 26
feb

Gr 1/2 Geel

Woensdag 6

Gr 7

Woensdag 13

Gr 4B

Woensdag 27
feb

Gr 1 /2
blauw

Donderdag 7

Gr 6B

Donderdag
14

Gr 3 /4

Donderdag
28 feb

Gr 1/2 groen

Vrijdag 8

Gr 6A

Vrijdag 15

Vrije dag

Vrijdag 1
maart

-
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