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Next Level
Na overleg binnen het team en de mr hebben wij besloten om niet meer mee te doen aan het Next
Level project. Ook de andere scholen van Adenium hebben de samenwerking opgezegd. De reden is,
dat wij heel veel tijd kwijt zijn aan overleg en de meerwaarde ervan niet meer zien. Het overleg met
collega’s binnen onze organisatie geeft ons meer voldoening en de ‘lijntjes’ zijn korter. De extra
subsidie, die wij hebben gekregen aan het begin van dit project, is stopgezet. Deelname aan
workshops, bijeenkomsten en projecten moeten wij nu uit ons eigen budget betalen. De tijd, die wij
nu ‘besparen’ door niet naar bijeenkomsten in de provincie hoeven, besteden wij nu aan onze
ontwikkeling en innovatie op school.

Ontwikkelingen op school
Dit schooljaar zijn wij gestart met het invoeren van een andere manier van vergaderen. Wij staan
regelmatig bij ons SCRUM-bord in het kantoortje van Froukje. Op dit bord staan onderwerpen
waaraan wij een bepaalde periode werken. Na ieder periode maken wij een kwaliteitskaart van het
betreffende onderwerp. Een voorbeeld hiervan is de kwaliteitskaart woordenschat. Op deze
kwaliteitskaart staat hoe wij op school woordenschat aanbieden in groep 1 t/m 8.
Op dit moment zijn wij bezig met de doorgaande lijn spelling in groep 1 t/m 8.
Werken met iPads voor het vak rekenen
Al enkele jaren werken wij voor o.a. rekenonderwijs met iPads. Na de instructie van de leerkracht
maken de kinderen hun opdrachten op een iPad. Voor sommige rekenopdrachten geeft het
programma meerdere antwoorden waar kinderen uit kunnen ‘kiezen’. In de praktijk kunnen
kinderen ‘gokken’ welk antwoord juist is. Wij hebben de afspraak gemaakt dat alle kinderen tijdens
rekenen een schrift of kladblok moeten gebruiken om daar de berekeningen van de sommen op te
schrijven. Op deze wijze kunnen wij controleren hoe kinderen aan het antwoord van een som
komen.

Oud papier
Dit weekend is er weer een oud papieractie!!

Briefjes/berichtje tandarts, niet mee gymen etc.
Het komt soms voor, dat kinderen tijdens schooltijd naar de tandarts moeten. Kinderen vertellen dit
dan op de dag zelf aan meester of juf. Wij willen graag tijdig een briefje/berichtje of telefoontje van
de ouder(s) zelf (Parro).
Dit zelfde geldt voor deelname aan de gymnastieklessen. Wanneer uw zoon/dochter niet mee kan
gymen, willen wij ook hiervan een berichtje van de ouder(s)/verzorger(s). Geen bericht houdt in dat
kinderen ‘gewoon’ moeten deelnemen aan de gymlessen.

Fruit ouders
Langs deze weg willen wij de ouders die regelmatig gezorgd hebben voor het wassen, snijden en
ronddelen van schoolfruit bedanken voor de medewerking.

In de evaluatie hebben wij naar de organisatie die dit fruit verzorgd aangegeven, dat de kwaliteit en
de verscheidenheid aan fruit/groente voor verbetering vatbaar is.
Wij melden ons weer aan voor het schoolfruit 2019-2020.

Gevonden voorwerpen
De mand met gevonden voorwerpen zit weer vol. Op donderdag 18 april maken wij de
mand leeg en doen wij bruikbare kleding/handdoeken in de kleding container in Gytsjerk.
Mocht u iets missen, dan kunt u de komende dagen een kijkje nemen in de mand, die in de
hal staat.
WMK
Ondanks een herhaalde oproep hebben wij nog te weinig respondenten op onze
vragenlijst met betrekking tot de veiligheid bij ons op school. U kunt t/m 14 april deze
vragenlijst nog invullen!!!
Bijdrage schoolreisjes
Binnenkort ontvangt u via Parro (van de groepsleerkracht) een oproep om het
schoolreisjegeld over te maken. Dit geld kunt u overmaken naar rekening NL 05 RABO
0362717303 t.n.v. OBS Thrimwalda.

Ouderbijdrage
Beste ouders/ verzorgers,
De ouderbijdrage voor de OV van 2018/2019 wordt 23 april van uw rekening geschreven.
Wanneer u hier niet voor gekozen heeft, krijgt uw kind of 1 van uw kinderen volgende
week de factuur mee naar huis. Kinderen die ‘pas’ op school zijn, betalen het volgend
schooljaar.
Alvast heel erg bedankt.
Mochten er vragen zijn, dan kunt u die te allen tijde stellen.
Oudervereniging Thrimwalda,
namens de penningmeester,
Aukje de Vries
Eliza Posthumastrjitte 14
9061 DC Gytsjerk
E-mail: w.devries7@chello.nl
Enkele belangrijke datums:
12 en 13 april oud papieractie
16 en 17 april Eindtoets groep 8
18 april Paasontbijt
18 april start meivakantie
6 mei weer naar school
10 mei feest jubileum juf Irma (voor genodigden, kinderen en het team)
10 mei ‘s middags na schooltijd schoolkorfbal toernooi
20,21 en 22 mei schoolreisje groep 7/8 (maandag juf Jannie voor groep 5/6, dinsdag juf Jacoba en
woensdag juf Mariam)
24 mei volgende nieuwsbrief
Team Thrimwalda

