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[Datum]

Algemeen nieuws
De vakantie vloog voorbij, met veel enthousiasme zijn kinderen en leerkrachten deze week gestart.
Voor velen was dat wel even wennen vanwege de invoering van het continurooster.
Anderen vonden dit nieuwe rooster vanaf het begin heel prettig.
We hopen dat we weer een goed en gezellig jaar hebben samen.
Juf Joke is over de helft van haar chemokuren en het gaat naar omstandigheden
gerekend goed met haar.
Tijdens de vakantie hadden we een kleine personeelswisseling voor de functie
administratie medewerker. Mevr. Anneke van der Starre die hiervoor was
aangesteld, heeft met ingang van dit schooljaar om gezondheidsredenen
ontslag aangevraagd bij de Tjongerwerven. Haar plaats wordt ingenomen door
Marijke van Delft. Marijke was ook voor de zomervakantie al op school als
vervangster van Mathilda.
Wij wensen Marijke en juf Kitty die deze week gestart is in groep 4 veel
werkplezier op de Schalmei.
Luizencontrole
Afgelopen dinsdag zijn alle kinderen gecontroleerd.
Bij een van de kinderen in de onderbouw zijn luizen en/of neten gevonden, dus ons advies is houdt uw kind even
goed in de gaten en controleer het haar regelmatig. Reageer a.u.b. ook alert op seintjes als jeuk in het haar.
Dinsdag 19 sept is er een extra luizenpluis voor de groepen 1 tot en met 4.
Traject mogelijk Fusie met het Twaspan.
We hebben afgesproken dat de projectleider zorgt voor een goede communicatie naar ouders. Als er nieuwe
informatie is naar aanleiding van de gesprekken in de werkgroepen, maakt hij de nieuwsbrieven en stuurt deze
naar de scholen. Wij de directeuren van It Twaspan en De Schalmei verzenden vervolgens deze
informatiebulletins via de mail naar de ouders. We zorgen er dan voor dat alle ouders van beide scholen dit op
dezelfde dag via de mail ontvangen.
Deze maand is de eerste vergadering van de projectgroep.
Namens de Schalmei hebben de volgende personen zitting in deze projectgroep:
1. Namens het team: Marijke ten Hoor Hut m.hut@tjongerwerven.nl
2. Namens de ouders: Mevr. Janny Plas-Jousma jsjousma@hotmail.com
3. Namens de oudergeleding van de MR: dhr. Evert Jan Meeuwisssen
4. Namens de personeelsgeleding van de MR Carina van der Kaap.
Informatieavond 18 september 18.30 - 19.30 uur.
Op maandagavond 18 september staat onze groepsinformatieavond gepland. In
tegenstelling tot wat op de kalender staat vermeld, willen we graag starten vanaf
18.30 uur. Het is namelijk de bedoeling dat u door uw eigen zoon of dochter
wegwijs wordt gemaakt in de groep. Met andere woorden u moet uw kind(eren)
meenemen naar school, want zij verzorgen de rondleiding door de klas. De meesters
en juffen zijn aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.
Vanwege deze werkwijze hebben we gekozen voor dit iets eerdere tijdstip.
In de hal vindt u zoals gebruikelijk allerlei foldermateriaal dat u kunt meenemen naar
huis. Bovendien ligt er weer een ouderhulplijst. Op deze lijst staan de activiteiten
waarbij we uw medewerking vragen.
We hopen op een hele goede opkomst.
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Onderwijsacties Primair onderwijs
Zoals u mogelijk al via het landelijk nieuws heeft vernomen, worden er op donderdag 5 oktober weer
acties georganiseerd. Dit is om meer geld te vragen voor het verlagen van de werkdruk en het
verhogen van de salarissen. Wilt u er rekening mee houden dat er mogelijk gestaakt wordt en er daardoor geen
lessen worden gegeven en de kinderen 5 oktober vrij zijn.
Werkdruk en 10 minuten gesprekken.
In het landelijk nieuws en in enkele nieuwsbrieven van vorig jaar is er aandacht voor de werkdruk in met name
het basis onderwijs. Dit komt mede omdat wij alle kinderen op alle niveaus lessen moeten aanbieden en ook alle
lessen door dezelfde leerkracht moeten worden gegeven. Daarnaast zijn er steeds meer extra activiteiten
toegevoegd aan de jaarplanning. Directeuren hebben de opdracht kritisch te kijken aar de mogelijkheden om de
werkdruk te verlagen. Dit betekent dat we gedurende dit schooljaar een aantal activiteiten aanpassen.
Een van de voordelen van het continurooster is dat we op de middag eerder kunnen starten met de 10 minuten
gesprekken. De tijden van deze gesprekken worden als volgt aangepast:
Maandagmiddag van 15.30 tot 18.00 uur en ’s avonds van 18.30 tot ongeveer 20.00 uur.
Dinsdagmiddag vanaf 15.30.
Dit betekent dat er alleen op de maandagavond de mogelijkheid is om een gesprek aan te vragen in avonduren.
Dus als u op deze avond wilt, zet dan die datum alvast in uw agenda.
U krijgt deze week de nieuwe kalender met alle data, wilt u de data voor de 10 minutengesprekken a.u.b. in uw
agenda schrijven.
Werkdruk en klassenouders.
Een andere mogelijkheid voor het verlagen van de werkdruk is de invoering
van klassenouders.
We hebben dit idee van andere scholen overgenomen.
Wat is een klassenouder?
Een klassenouder is het eerste aanspreekpunt voor de leerkracht en helpt
deze bij allerlei voorkomende werkzaamheden die horen bij de
desbetreffende groep. Dit kunnen uiteenlopende werkjes zijn, zoals:
 Regelen vervoer en of hulpouders voor een excursie,
 Materialen kopen of bij elkaar zoeken voor een opdracht,
 Regelen van hulpouders voor of zelf helpen bij een activiteit van de desbetreffende groep,
 Helpen bij het in elkaar zetten van lampionnen (onderbouw)
Als u denkt, dit is net wat voor mij, of ik wil dat wel doen, neem dan contact op met de groepsleerkracht van uw
kind. Als u nog vragen heeft, kunt u ook bij de leerkrachten terecht. Het zou mooi zijn als er per groep twee
ouders beschikbaar zijn, die dit samen willen doen. Het is ook mogelijk dat de groepsleerkracht van uw kind u
vraagt of u voor die groep klassenouder wil worden.
Aanwezigheid directie
Dinsdag 12 september ben ik afwezig.
Maandag 18 september overdag afwezig
Woensdagochtend 20 september aanwezig.
De directie is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
Met vriendelijke groet,
Marga Fleer van den Akker
Directeur CBS De Schalmei
Telefoon: 0516-438150
Mail: cbsdeschalmei@tjongerwerven.nl
Website: www.deschalmei.nl
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Agenda

Agenda voor de komende periode

September
Datum
7
12
13
18
18
19
21
21
26
28
30
20

Tijd

18.30
19.30
13.00
12.30
19.30

Activiteit
Juf Baukje jarig
MR vergadering
Onderwijsdag Tjongerwerven CPO
Start verkiezingen leerlingenraad
Groepsinformatie avond voor ouders

Aanvullende informatie

Fusie vergadering Teams beide scholen

Alle kinderen zijn
’s middags vrij

Alle kinderen zijn vrij.

Voorstelling Chocoholic voor groep 7-8
Projectgroep vergadering Fusie
Uitslag verkiezing leerlingenraad
OMT Tjongerwerven, juf Marga afwezig.
Juf Marga jarig
Start het Samensprong muziekproject voor groep 5

Oktober
Datum
4

Tijd

4

11.30

5
10
13
14
16
17
19
23 tot 27
24
26
30
31

19.30

Activiteit
Start Kinderboekenweek: “Griezelen; bibbers in je
buik.”
Voorleesochtend in de Bieb ouders en kinderen groep
1-2.
Onderwijsacties
MR vergadering
Afsluiting Kinderboekenweek
25 jarig bestaan Speel-o-theek
10 minutengesprekken vanaf 15.30 uur
ook op de avond vanaf 18.30 uur
10 minuten gesprekken vanaf 15.30 tot max 18.00 uur
OMT Tjongerwerven, juf Marga afwezig
Herfstvakantie
Juf Marijke jarig
Juf Kitty jarig
Activiteitencommissie vergadering
Luizencontrole
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Aanvullende informatie

Kinderen vrij???????

Verplicht voor alle ouders
Verplicht voor alle ouders
Alle kinderen vrij

a.u.b. haardracht aanpassen.

Welkom nieuwe leerlingen:
Marije Slotema
Joysanne Valk

groep 1
groep 1

Welkom op onze school, we hopen dat jullie een hele
fijne tijd zullen hebben.

De Samensprong
Van de BSO de Vuurtoren
De buitenschoolse opvang van de Vuurtoren biedt opvang aan kinderen van 4-12 jaar. Met een geheel eigen sfeer
en inrichting is het uitgangspunt dat het kind de opvang beleeft als vrije tijd 'buiten' de schoolse omgeving.
Lekker spelen, leuke activiteiten en uitstapjes; bij BSO de Vuurtoren zorgen onze pedagogisch medewerkers
ervoor dat uw kind zich niet verveelt. Na schooltijd gaan de kinderen samen iets eten en drinken en kunnen ze bij
komen van een drukke schooldag. Daarna kunnen ze kiezen wat ze willen doen: lekker naar buiten, hutten
bouwen, spelletjes doen, knutselen ed.
In de vakanties biedt de BSO ook opvang. Dan zijn er vaak extra activiteiten: een uitstapje, wat lekkers koken of
bakken, een filmmiddag etc.
Onlangs hebben de Twaspan en de Schalmei besloten vanaf schooljaar 2017/2018 het continurooster in te voeren
. Kidscasa kinderopvang de Vuurtoren past haar opvangtijden hier natuurlijk op aan. Met ingang van het nieuwe s
chooljaar krijgen ouders de mogelijkheid om opvang af te nemen van 14.15 tot 17.00u of voor een pakket te kiez
en van 14.15 tot 18.00u. Voor de woensdag voor groep 1 tem 4 kan natuurlijk vanaf 12.00 opvang worden afgeno
men.Tevens zijn wij blij u te kunnen melden dat vanaf 4 september de BSO ook op de maandag weer geopend zal
zijn.
Heeft u interesse of wilt u gewoon vrijblijvend een k
eer komen kijken of praten? Stap dan eens binnen b
ij Kidscasa kinderopvang de Vuurtoren aan de Lawei
jstraat 17 in Haulerwijk (schuin tegenover de school
!)
Kidscasa kinderopvang de Vuurtoren biedt ook kind
eropvang aan de kinderen van 0-4 jaar!

Groepsnieuws
Deze week is er nog geen groepsnieuws.

5

