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Agenda
maandag

20 november

dinsdag
woensdag

21 november
22 november

vrijdag

24 november

maandag
dinsdag
woensdag

27 november
28 november
29 november

weekopening: juf Lok
onderzoek kansberekening door RUG (universiteit Groningen)
observatie en scholing team; continurooster tot 14.00 u.
gastles door leerlingen MBO Aeres over de gevaren van
landbouwvoertuigen
unit 1: schoen zetten
unit 2: lootjes trekken.
studiemiddag ICT-beleid, continurooster tot 14.00 u.
kind-ouder-leerkrachtgesprekken
kind-ouder-leerkrachtgesprekken

Godsdienst
Hoe gaat het verder met Jozef en zijn broers als ze elkaar weer ontmoeten in Egypte?
Vertrouwenspersonen
Sinds 1 augustus 2015 is de Wet Sociale Veiligheid op School van kracht. Hierin staat wat
scholen moeten doen voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de leerlingen en de
medewerkers. En toch gaat het wel eens mis; op school, buiten schooltijd en thuis. Veelal
kunnen zaken opgelost worden door te spreken met leerkrachten, intern begeleider of
directeur. Soms zijn problemen zo ernstig dat het fijn is iemand in vertrouwen te kunnen
nemen. Op onze school zijn dat juf Annemieke en Henriétte Koopmans.
Vertrouwenspersonen worden regelmatig geschoold. Afgelopen woensdag zijn juf
Annemieke, Henriëtte Koopmans en juf Frouk naar een symposium geweest. Henriëtte doet
hieronder verslag van deze dag.

Afgelopen week heb ik hier en daar de vraag gekregen wat een
contact/vertrouwenspersoon eigenlijk doet.
Vandaar even een stukje over de themadag ´de Veilige School’ waar wij, Frouk,
Annemieke en Henriette naar toe geweest zijn.
Bij een vertrouwenspersoon kan je terecht als je te maken krijgt bij ongewenste omgangsvormen.
Landelijk gezien krijgt 45% tussen de 18 en 70 jaar te maken met huiselijk geweld (lichamelijk,
geestelijk, of seksueel geweld of bedreiging daarvan, door iemand uit de huiselijke kring). Dan hebben
we het dus nog niet eens over wat er buiten huis allemaal gebeurd en wat er niet gemeld wordt.
De themadag ging over ‘de Veilige School’ en was dus gericht op schoolgaande kinderen.
Het programma bestond uit 2 gedeelten, de ochtend waarin de GGD en Stichting School en Veiligheid
aan het woord waren over onder andere ‘de Veilige school’, beleid en wetten, Meldcode/Meldplicht.
Het tweede gedeelte, in de middag, bestond uit workshops. Deze gingen over; sexting, mediawijsheid,
loverboys, pesten in de klas, vlaggensysteem, seksueel overschrijdend gedrag, meldplicht,
radicaliserende jongeren, respect voor seksuele diversiteit.
Het is een hele korte samenvatting van een leerzame dag, want het omvat namelijk heel veel. We
overleggen nog hoe we dit binnen onze school in kunnen vullen, zoals voorlichting en het zichtbaar
laten worden van gevaren aan leerlingen en eventueel ouders.
Mocht je hier nog vragen over hebben, kan je bij ons terecht.
Hartelijke groet,
Henriette Koopmans
Fietsverlichtingscontrole
Bij de fietsverlichtingscontrole bleek dat de meeste verlichting op de fietsen in orde was van de
kinderen. Was dat niet het geval, dan kunt u dat lezen op het controlelabel. Het is verstandig de
gebreken te herstellen nu we de donkere tijd voor Kerst ingaan. Allemaal voor de veiligheid van uw
kind. Ouders die hebben geholpen bij de organisatie en uitvoering van de controle, heel hartelijk
bedankt!!

Sinterklaas
Sinterklaas is gearriveerd in Dokkum. De afgelopen week werden we al op de hoogte
gehouden van het wel en wee op de stoomboot. Allemaal pakjes overboord!! Wat een ramp.
Gelukkig zijn er ook in Creil pakjes gevonden, maar helaas met niet één naam van iemand
van ons. Juf Annemieke heeft de pakjes maar naar het Pietenhuis gestuurd. Hoe gaat het
verder?? We zijn benieuwd!
A.s. vrijdag zetten de kinderen van unit 1 hun schoen en trekken de kinderen van unit 2 een
lootje. Op het lootje staat een naam van een medeleerling en een verlanglijstje. Het is de
bedoeling dat voor het getrokken kind een cadeautje van ongeveer vijf euro wordt gekocht.
Het is handig de komende week alvast met uw kind na te denken wat er op het verlanglijstje
gezet kan worden. Op vijf december pakken we dan de cadeautjes uit, voorzien van surprise
en gedicht. We zien er al naar uit. Laten we er met z’n allen weer iets moois van maken.
Studiedag team
A.s. dinsdag komt Margje van Muiswinkel van de KPC-groep weer het onderwijs op de
Regenboog observeren. Deze keer komt ze samen met Eva Onstenk, die speciaal gaat kijken
naar het pedagogisch klimaat op onze school. Ze zullen de hele dag in de school rondlopen.
’s Middags bespreken ze de bevindingen met het team.

We draaien die dag een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school
overblijven, samen lunchen en daarna naar buiten gaan om een frisse neus te halen. De
lessen eindigen die dag om twee uur. De kinderen van de groepen 1 en 2 zijn natuurlijk
gewoon om twaalf uur uit, zoals altijd op dinsdag.
Voortgang onderzoek samenwerking SCPO en Aves
In de bijlage vindt u een brief van de bestuurders van SCPO en Aves over de voortgang in het
onderzoek naar de mogelijke samenwerking.
Onderzoek universiteit Utrecht
De komende twee maandagen zal er in de bovenbouw een onderzoek uitgevoerd worden
door studenten van de UU. Het gaat over de mate waarop onze kinderen kansberekeningen
kunnen uitvoeren. In de bijlage van de onderzoekers leest u hier meer over. Soms doen we
mee aan onderzoeken van universiteiten. We denken dat dit onderzoek op den duur wat zal
opleveren voor het onderwijs aan uw kinderen.
10-minutengesprekken
Op dinsdag 28 en woensdag 29 november zijn er weer 10-minutengesprekken. Deze keer
weer samen met uw kind, u en de leerkrachten. U kunt aangeven wanneer u beslist niet
kunt. Graag voor vóór vrijdag 24 november. De gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag
en avond tot 8 uur en op woensdagmiddag.
Jarig
Er zijn geen jarigen de komende week!
Tot slot
Hartelijke groet en een fijn weekend, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst (directeur)

