NIEUWSBRIEF No. 5
7 december 2017
Jaargang 2017/2018

Geachte ouders en /of verzorgers,
We naderen alweer het eind van dit kalenderjaar. Een gezellige drukke periode voor iedereen. Het was fijn
om afgelopen dinsdag Sinterklaas met zijn Pieten op school te hebben gehad. Dankzij de hulp van enkele
ouders en de inzet van teamleden verliep alles op rolletjes. Dank daarvoor!
Verder is deze week bekend geworden dat een nieuwe staking vanuit de leerkrachten er gaat komen. Op 12
december zullen vele leerkrachten in Nederland het werk opnieuw neerleggen. Over de gevolgen hiervan
zullen we u apart informeren.
Ook is er nieuws over de fusie Westerwijs- Penta Primair. Er is al jaren gesproken over een bestuurlijke fusie
tussen het bestuur van het openbaar onderwijs Westerwijs en het bestuur van het christelijk onderwijs Penta
Primair. Het lag in de bedoeling om deze fusie op 1 januari 2018 in te laten gaan.
Maar vanwege een meningsverschil tussen Penta Primair en twee gemeentes over financiën is het
onduidelijk of het lukt de fusie op genoemde datum doorgang te laten vinden. De gemeenteraden van
Zuidhorn, Leek, Grootegast en Marum moeten hun goedkeuring aan de fusie geven en op dit moment zijn
nog niet alle gemeentes hiertoe bereid. Voor als de fusie doorgaat is de nieuwe naam wel al bekend. De
nieuwe stichting zal Quadraten heten.
Rest mij nog u veel leesplezier te wensen.
Met vriendelijke groet,
Rogier Hilbrandie
Directeur samenwerkingsschool de Gavelander

Agenda
Dag

Datum

Onderwerp

Tijd

Dinsdag

12 december

Landelijke staking onderwijs, onze school is
gesloten

Vrijdag

15 december

Sprookje in de Postwagen voor groep 3 t/m 6

7.30 uur op school
zijn

Woensdag

20 december

Podiumkunsten groep 1/2

12.00 uur

donderdag

21 december

Kerstviering

17.00 - 18.45 uur

Vrijdag

22 december

Clinic basketbal vereniging Donar, groep 5 t/m 8

10.15 uur

Vrijdag

22 december

Margemiddag groep 5 t/m 8

’s middags vrij

Wij wensen alle kinderen en hun ouders/verzorgers een heerlijke vakantie toe.
Geniet van alle feestdagen en we zien jullie heel graag terug op maandag 8
januari.

Vrijdag

12 januari

Nieuwjaarsetentje team en commissies
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Woensdag

17 januari

Koffieochtend

Maandag

22 januari

Margedag groep 1 t/m 4

Hele dag vrij

Verjaardagen
Jarige

Datum

Niels Rozema

6 december

Julia Rozema

6 december

Amy Meijer

12 december

Lente Meijer

12 december

Yvette Hazelhoff

20 december

Isa Cazemier

25 december

Thomas de Wert

4 januari

Rinus van der Stoel

12 januari

Wij feliciteren deze jarigen en wensen hen een hele fijne dag toe.

Trefwoord
Week 49 t/m 51 (4 t/m 22 december): Kerst, feest van geven



Inhoud: Het feest van Kerstmis, het verhaal van een kind in een kribbe, koninklijke geschenken, het
belang van delen en geven.
Bijbel: De geboorte van Jezus (Lucas 1; Matteüs 1 en 2).
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Week 2 t/m 4 (8 t/m 26 januari): Contact



Inhoud: Over contact tussen mensen; meer mens worden in de ontmoeting met de ander.
Bijbel: De man op het dak (Lucas 5); De kinderen bij Jezus (Marcus 10); Genezing van een
verlamde man (Matteüs 12); Tien melaatsen (Lucas 17); De blindgeborene (Johannes 9); De
Samaritaanse vrouw (Matteüs 15).

Sprookje
Vrijdag 15 december gaan de kinderen van groep 3 t/m 6 naar het
jaarlijkse sprookje in de Postwagen in Tolbert. We hebben de ‘vroege’
voorstelling. Dat betekent dat de kinderen vroeg op school moeten zijn
en wel om 7.30 uur. De voorstelling begint namelijk om 8.15 uur. We
gaan met een touringcar naar Tolbert. Als uw kind de bus gemist heeft
moet u zelf even naar Tolbert rijden om uw kind te brengen. U loopt dan
even mee naar binnen zodat wij zeker weten dat juf/meester uw kind
gezien heeft.

Wisseling keuze Eindtoets
In het reguliere basisonderwijs zijn scholen verplicht een eindtoets af te nemen. Alle leerlingen van groep 8
maken de toets. Deze eindtoets meet de kennis die leerlingen hebben van taal en rekenen. De school is vrij
in de keuze van de toets. Er zijn inmiddels 6 eindtoetsen die gebruikt mogen worden. Wij hebben besloten
om vanaf dit schooljaar gebruik te maken van de IEP Eindtoets in plaats van de eerder gebruikte Cito
Eindtoets. Deze beslissing is goed overwogen waarbij ook enkele leerlingen van groep 8 hebben
meegedacht en hun mening hebben gegeven. Waarom we kiezen voor de IEP Eindtoets:


De belasting is voor de leerlingen minder groot: de IEP Eindtoets wordt afgenomen op 2 ochtenden
van elk 2 uur. In totaal duurt de afname dus 4 uren. In vergelijking: de Cito Eindtoets wordt
afgenomen op 3 ochtenden van elk 3 uur.



Er mag rechtstreeks in het boekje worden gewerkt. Hierdoor kunnen de kinderen strepen,
onderstrepen, arceren, etc. De leerling werkt in één boekje. Bij lezen staat de tekst op de ene pagina
en de vragen en antwoordmogelijkheden op de pagina ernaast. Zo hoeven leerlingen niet heen en
weer te bladeren en kunnen ze zich concentreren op de vragen. Dit is prettiger en overzichtelijker
dan hokjes kleuren op een antwoordformulier.



Iedere leerling in zijn kracht: van makkelijk naar moeilijk
De IEP Eindtoets is zo gemaakt dat iedere leerling de toets kan maken. Er wordt vooraf niet
geselecteerd op niveau omdat leerlingen vaak meer aankunnen dan men van tevoren verwacht. De
opgaven in de IEP Eindtoets lopen op in moeilijkheidsgraad. Het begint met gemakkelijke opgaven
en eindigt met moeilijkere opgaven. Zo ervaart iedere leerling een succesgevoel en krijgt iedere
leerling de eerlijke kans om te laten zien wat hij kan. Leerlingen met een dyslexieverklaring hebben
de mogelijkheid om in een vergrote versie te werken en ontvangen audio-ondersteuning.



Overzichtelijke indeling en vormgeving
De IEP Eindtoets is zo ingedeeld dat de leerling zo weinig mogelijk hoeft te zoeken naar wat er van
hem wordt verwacht. Doordat de vragen in de IEP Eindtoets aansluiten bij de belevingswereld van
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de leerlingen, vinden de leerlingen de toets zelfs leuk om te maken. Het gebruik van alleen
functionele, maar wel frisse afbeeldingen draagt daaraan bij. Leerlingen vergeten dat ze getoetst
worden en kunnen dus echt laten zien wat ze in hun mars hebben.
Groep 8 zal de IEP Eindtoets maken op dinsdag 17 en woensdag 18 april. Mocht u nog vragen hebben
hieromtrent, dan kunt u bij juf Marleen of juf Roelien terecht.

Werkdagen Jolanda
Vanaf volgende week zal Jolanda tijdelijk niet meer op dinsdagochtend op de Gavelander werken. Jolanda
gaat extra werken en op dinsdag een zieke collega vervangen op het Veenpluis in Zevenhuizen. In plaats
van op dinsdagochtend gaat Jolanda op de donderdagmiddag langer werken op de Gavelander. Het is een
tijdelijke situatie totdat deze collega weer beter is.

Voorstellen nieuwe schoolverpleegkundige
Mijn naam is Christina van der Es,
Sinds september 2017 ben ik als sociaal verpleegkundige werkzaam in de
gemeente Leek. Zelf ben ik getrouwd en moeder van 3 schoolgaande kinderen.
Mijn werkzaamheden zijn onder andere; houden van het spreekuur op het
consultatiebureau, huisbezoeken bij ouders en hun pasgeboren baby, contact
onderhouden met huisarts, ketenpartners in de zorg/hulpverlening, contact met
IB-ers van basisscholen. In die hoedanigheid ben ik ook verbonden aan de
Gavelander. Concreet betekent dat dat ik aanspreekpunt ben voor vragen, heel
uiteenlopend van aard, die te maken hebben met opvoeding en of
voedingsvragen omtrent het schoolgaande kind. Jullie kunnen me altijd
benaderen hetzij via Marleen (IB-er) hetzij rechtstreeks via mijn mobiele
nummer. Aan deze contactmomenten zijn geen kosten verbonden. In 2018 zal ik
ook aanschuiven tijdens de koffieochtenden om met elkaar in contact te komen.
Hartelijke groet,
Christina van der Es
06-52890874 (ma-di-do)

Kerstviering
Donderdag 21 december vieren we het kerstfeest op school. De kinderen worden om 17.00 uur op school
verwacht. De avond staat voornamelijk in het teken van gezellig samen zijn. Lekker eten wordt afgewisseld
met spelletjes, liedjes en een kerstverhaal. Rond kwart voor 7 sluiten we het kerstfeest gezamenlijk (ouders
ook welkom!) af op het schoolplein.
Het thema van deze avond is sneeuwwit. Het zou leuk zijn als de kinderen met kleding en/of attributen die
hierbij passen naar het kerstfeest komen.
De kinderen ontvangen te zijner tijd nog een persoonlijke uitnodiging voor deze avond.
Er moet een heleboel ingekocht worden voor deze avond. Daarom vragen wij ook jullie hulp bij het doen van
de boodschappen. Bij de ingang van de school hangt een intekenlijst. Graag aanvinken wie/wat koopt, zo
wordt er ook niet té veel gekocht.
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Let op! Een gedeelte van de avond zal buiten plaats vinden. Denk dus om warme kleding!
PS. Heeft uw kind bepaalde voedselallergieën? Of kan hij/zij niet aanwezig zijn bij het kerstfeest? Geef dit
dan tijdig door via pid@live.nl.

Basketbalclinic
Op vrijdagochtend 22 december krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 een basketbalclinic van Donar.
Donar organiseert clinics die worden gegeven in Noord-Nederland. Door middel van deze clinics maken
duizenden kinderen/scholieren kennis met basketbal. Doel van onze clinics is het stimuleren van de
basketbalsport in Nederland.
De clinics worden gegeven door een ervaren trainer van Donar. Tijdens de clinics maken de kinderen
spelenderwijs kennis met basketbal door middel van uitdagende oefeningen en echte wedstrijdjes waarbij
leuke prijsjes te winnen zijn. Naast deze activiteiten krijgen de deelnemende kinderen en begeleiders
toegangskaarten voor een wedstrijd van Donar. Een clinic voor maximaal 30 kinderen duurt ongeveer
anderhalf uur. (Bron: https://www.donar.nl/jeugd/clinics)

Nieuws van de schoolpleincommissie
Graag brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe schoolplein. Het
herinrichten van het schoolplein kost uiteraard veel geld. Met vorig jaar de kerstactie en de Jantje Beton
loterij is er vanuit school door de leerlingen al het nodige ingezameld. Om de plannen te kunnen realiseren
zijn we echter ook afhankelijk van subsidies.
Al eerder zijn de wensen van de kinderen ten aanzien van een nieuw schoolplein in kaart gebracht. Met
deze wensen is er een eerste schetsontwerp gemaakt. Om in aanmerking te komen voor subsidiegelden
moest er een professionele vertaalslag worden gemaakt. Stichting Westerwijs heeft deze professionele
vertaalslag bekostigd waardoor er een professioneel ontwerp door Donkergroen is gemaakt. Een leerling
commissie heeft zich hier vervolgens over gebogen waarna er een definitief ontwerp is ontstaan. Met dit
professionele ontwerp gaat een subsidiebureau aan de slag. In januari worden de subsidiepotjes overal weer
gevuld en om die reden gaat het subsidiebureau in januari diverse aanvragen doen. Reuze spannend
natuurlijk! We willen u graag laten zien wat de plannen zijn en delen alvast graag het mooie ontwerp met u.
Middels de nieuwsbrief houden we u uiteraard graag op de hoogte!
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Nieuws uit de groepen
Groep 1&2
Even een kort stukje voor de nieuws brief in deze drukke periode.... Gelukkig hebben we weer 'klasbord' en
kunnen we sneller dingen met jullie delen, fijn! Meld je nog even aan, wanneer je dat nog niet gedaan hebt,
het is niet zo moeilijk. Heb je vragen, kom bij ons!
De 'Sinterklaas' zit er weer op en de kerstboom staat alweer in de klas.
We kijken terug op een hele geslaagde 5 december ochtend! Alle 'hulpouders' bedankt! Zonder jullie was het
niet z'n succes geweest.
Vanaf deze week gaan we bezig met onze kerstvoorstelling, de voorstelling is op woensdag ochtend 20
december, 12:00 uur (op de groene trap).
De kinderen krijgen allemaal een rolletje. Het is handig wanneer jullie allemaal zelf even weer wat kleding
bijeen zoeken, jullie horen heel binnenkort van ons welk rolletje uw kind krijgt met wat kleding suggesties.
Tot ziens!

Groep 3&4
Sinterklaasfeest: De sinterklaasviering op school was weer een groot feest. Eerst was Sinterklaas er nog
niet en zou meester Rogier hulpsinterklaas worden, maar gelukkig is het toch goed gekomen De kinderen
hebben samen met meester Martin op gitaar en juf Marijke, sinterklaasliedjes gezongen. Daarna hebben de
kinderen allemaal verschillende onderdelen gedaan, waarbij ze ook even bij Sinterklaas op bezoek mochten.

Elfsteden Pieten Parcours: De kinderen van groep 3/4
hebben samen met de kinderen van groep 1/2 het
Elfsteden Pieten Parcours in de grote gymzaal gedaan.
In de zaal hingen alle 11 steden van de Friese Elfsteden
en bij iedere stad moesten de kinderen een
Pietenopdracht doen, zoals: Bij Sloten over sloten
springen, bij Stavoren loop je achterste voren, bij
Workum de was ophangen, bij Hindeloopen over de
daken lopen, bij Dokkum het dak op klimmen en bij
Bolsward schoentje vullen met cadeautjes. De kinderen
van groep 3/4 moesten de kinderen van groep 1/2
helpen, dit deden ze heel erg goed. Als de kinderen een
opdracht hadden vervuld, konden ze een stempel halen
bij de stempelpost. Tot slot kregen de kinderen nog een
koek en zopie. De foto's kunt u in het fotoalbum van groep 3/4 terug zien.

GAVELANDER NIEUWSBRIEF
No. 5 Jaargang 2017/2018
Pagina 8

Tekenen op muziek: De kinderen kregen 4 muziekjes te horen. Bij ieder muziekje moesten ze hun ogen
dicht doen, om te kijken waar ze aan moesten denken of wat er in
hun hoofd kwam. Dit moesten de kinderen dan gaan tekenen. Het
ging erom je gevoelens op papier te zetten. De kunstwerken kunt
u bewonderen en hangen in de gang.
Klasbord en website: We hebben weer klasbord voor onze
groep. Nog niet alle ouders hebben zich aangemeld voor de
nieuwe klasbordgroep. U heeft hierover een mail gehad met een
code. U kunt zich met deze code aanmelden en dan kunt u ons
weer volgen. Op klasbord worden foto’s gezet van de activiteiten
die we met de klas doen. Verder kunt u ook op de website volgen
welke activiteiten we met de klas doen. Hier staan de grote
activiteiten op met vaak meerdere foto’s.
Groep 3: We zijn met veilig leren lezen alweer met kern 5 begonnen. In deze kern komen de volgende
letters aanbod: eu, ie, l, ou, uu. En met rekenen zijn we bezig met splitsen en door- en terugtellen t/m 20.
Groep 4: In groep 4 zijn we begonnen met de keersommen, Binnenkort gaan we de tafel van 2, 5 en 10
leren. Verder zijn we aan het rekenen op de getallenlijn. Met spelling hebben
we de volgende spellingsregels gehad: wolf, schroef, slang, fiets.
Tot slot zijn we al weer druk bezig met Kerst. We maken leuke versiering die
we in onze kerstboom gaan
hangen en leren leuke
kerstliedjes, waarbij meester
weer op zijn gitaar speelt.
Wij wensen iedereen een fijne
Kerst en een gelukkig en
gezond 2018!

Groep 5&6
Hedde en Gepke
Groep 5/6 heeft in de afgelopen weken aan het project ‘Op stap met Hedde
en Gepke’ gewerkt. Hedde en Gepke zijn twee boerenkinderen die rond het
jaar 1910 op de Cazemierboerderij in Tolbert woonden. Maar wat moesten
de kinderen allemaal doen in die tijd? En hoelang is dat eigenlijk geleden?
Aan de hand van een tijdlijn hebben we in kaart gebracht wie uit onze eigenfamilies toen leefden. De oma’s
en opa’s van onze oma’s en opa’s hebben ook een plekje gekregen op die tijdlijn.
Op 29 november
mochten de kinderen
een kijkje nemen op
de
Cazemierboerderij.
Waar het leven van
toen is nagebootst.
Eten wecken, sokken
stoppen, de was
doen met de hand en slapen in een bedstee. Erg leuk en
interessant om het verschil tussen nu en toen te ervaren. In de
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pauze mochten de kinderen net als de kinderen van vroeger steltlopen. Op school is dit nu ook weer
helemaal in!
Sinterklaas
Ook groep 5/6 heeft mogen genieten van
een gezellig Sinterklaasfeest! In de
ochtend hebben de kinderen wel 5x! een
toneelvoorstelling uitgevoerd. En wat
hebben ze het goed gedaan! De kinderen
van groep 1 t/m 4 hebben vol concentratie
zitten kijken en luisteren. Echte acteurs en
actrices in de dop.
Na een bezoekje van Sinterklaas in de
klas en een spannende Sinterklaasbingo,
mochten de kinderen dan ook eindelijk
hun cadeautjes uitpakken. Dit hebben we
gedaan aan de hand van een spel. Als iemand 6 (of 1) gooide met de dobbelsteen, mocht hij/zij een ballon
lekprikken. In de ballonnen zaten opdrachten: pak een cadeautje voor een ander, zing een liedje, doe een
kunstje, pak iets lekkers, etc. De kinderen hadden ontzettend mooie surprises en gedichten gemaakt. Het
was een knallend succes!
Klasbord
Nog niet alle ouders zijn lid van de nieuwe Klasbordgroep. Hier wordt wekelijks een kort berichtje/foto’s
geplaatst met betrekking tot de gebeurtenissen in de groep. Meld je dus snel aan voor de nieuwste
berichten!

Van de MR
Op woensdag 29 november was de eerste vergadering van de MR dit schooljaar. We hebben, in
aanwezigheid van Rogier, na een korte terugblik op het roerige vorige schooljaar gesproken over de huidige
stand van zaken. Na een start waarin zowel het team als de leerlingen hun plek moesten vinden, ontstaat nu
rust om er een mooi schooljaar van te maken met elkaar.
In overleg met Rogier heeft de MR een jaarplanning opgesteld, voor het bespreken van alle documenten die
jaarlijks op- of bijgesteld moeten worden door de school. Het afgelopen jaar is hier een achterstand in
opgelopen, het is nu zaak dat dit komend jaar allemaal weer op orde wordt gebracht.
Punten die verder besproken zijn:
De MR bestaat uit twee leerkrachten en twee ouders. Naast Martin wordt de tweede leerkracht
binnenkort toegevoegd. Rekening houdende met zittingstermijnen, maar ook met een doorgaande
lijn binnen de MR, hebben we voor volgend voorjaar MR-verkiezingen voor de oudergeleding op de
jaarplanning gezet.
Fusie Westerwijs en Penta Primair (onder de nieuwe naam Quadraten).
Ideeën voor het aantrekkelijk maken van de school voor nieuwe kinderen (“kansen op de markt”).
Communicatie vanuit de MR
o De notulen van de MR-vergadering zijn in te zien in de MR-map in de teamkamer. Ook de
jaarplanning is in deze map te vinden.
o Na elke vergadering komt er een korte samenvatting in de Nieuwsbrief.
o Vergaderingen van de MR zijn openbaar toegankelijk (tenzij anders wordt bepaald op grond
van het onderwerp). Geïnteresseerden zijn altijd welkom om mee te praten.
o Via de MR-mail of op het schoolplein horen de MR-leden graag als er vragen of
opmerkingen zijn over schoolzaken.
Gebouw & inrichting: in enkele lokalen is de akoestiek niet optimaal en is het te druk (vol). Het team
werkt aan verbeteringen hierin.
Sociale Veiligheid: de nieuwe leerkrachten zullen bijgeschoold worden in de methode Leefstijl.
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Dalton-onderwijs: ook hier zullen de nieuwe leerkrachten in bijgeschoold worden.
De MR heeft ter overweging aangedragen: Engels door de school heen, Programmeren moet je
leren, Lentekriebels, Muziek in de klas.

MR van De Gavelander,
Martin Westebring
Joyce Bezema
Annet Hoexum

De volgende nieuwsbrief van samenwerkingsschool de Gavelander verschijnt op

9 januari 2018

