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Oud papier:
6 en 27 november
Viering groep 4 en 6:
7 november
Sint Maarten:
11 november
Spreekavond gr 1 t/m 4:
8 en 13 november
10 minutengesprek gr 5 t/m 8:
week 46 en 47
Scholenmarkt groep 8:
27 november
Studiedag, alle kinderen vrij: 26 november

Onderwijsmarkt
De gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst ‘Voortgezet Onderwijs’ van de zes openbare basisscholen in de
gemeente Winsum, die vallen onder het schoolbestuur Lauwers & Eems, vindt plaats op dinsdagavond 27
november 2018.
Gedurende een drietal rondes van 30 minuten bieden we de VO-scholen de mogelijkheid om een
presentatie te verzorgen. Ouders en kinderen van groep 8 worden voor deze avond uitgenodigd. De
bijeenkomst wordt dit jaar weer bij ons op school gehouden.
Lampionoptocht kleuters
Vrijdagochtend 9 november gaan de kleuters in een lampionoptocht naar De Twaalf
Hoven. Ze zullen daar voor de bewoners in verschillende huiskamers Sint Maarten
liedjes gaan zingen.

Voorleeskampioen
Elk jaar doen we mee aan de landelijke voorleeswedstrijd. In de 1 e ronde
wordt er in de groepen 7 & 8 gestreden om de schoolkampioen. Uit elke groep
is er 1 afgevaardigde die er voor strijdt om kampioen van de Tiggeldobbe te
worden. Op vrijdag 19 oktober streden 4 leerlingen om deze titel binnen te
halen. Zij lazen niet alleen hun klasgenoten voor, maar lazen ook voor een
echte jury. De kinderen werden beoordeeld door juf Resi, kinderboekenauteur
Barbara van der Dussen en de winnaar van vorig jaar Roef. Na druk overleg is
Rozemarijn uit groep 8 voorleeskampioen van de Tiggeldobbe geworden. In
het voorjaar zal Rozemarijn meedoen met de provinciale voorrondes. Gefeliciteerd Rozemarijn!
Binnen lopen bij Jaap
We hechten, als school, aan goede communicatie. Samen met ouders werken we hard aan de
ontwikkeling van kinderen en dat willen we delen. Naast individuele afspraken, Parro, deze Tiggeltjes,
de website en de schoolgids, is het elke eerste maandag van de maand mogelijk om zonder afspraak
bij Jaap binnen te lopen. Hij heeft hiervoor zijn agenda geblokt en dan tijd om met ouders te spreken.
Als er vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën of kritiek over of op de school is, kan een ieder binnen
lopen voor een gesprek.

Het zou ook kunnen gaan over de Tirrel, over het plein, een verkeerssituatie of over beleidszaken,
bijvoorbeeld. Eigenlijk over van alles. Voor zaken die specifiek uw kind(eren) betreffen, is het wel prettig
om eerst een afspraak te maken.

Privacy
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De praktische invulling is
vastgelegd in het privacyreglement dat Lauwers & Eems voor al haar scholen heeft opgesteld. Het
privacyreglement wordt met instemming van de GMR vastgesteld.
Op www.lauwerseneemspo.nl/privacy kunt u dit beleid na vaststelling terugvinden. Ondertussen neemt
de school, waar mogelijk, al praktische maatregelen om de privacy van de leerlingen en medewerkers
te waarborgen.
In de week van 29 oktober hebben we alle ouders benaderd om toestemming te vragen over zaken die
met privacy te maken hebben.

Tevredenheidsonderzoek
We willen onderwijs bieden van een goede kwaliteit en tevens hechten we er aan dat kinderen graag
naar school gaan en ook ouders zich welkom voelen en tevreden zijn.
Om dit te peilen worden deze maand alle kinderen, ouders en leerkrachten uitgenodigd om een
tevredenheidsonderzoek in te vullen.
Op 12 november start dit onderzoek en krijgt u meer informatie, o.a. over de praktische uitwerking.

Nieuwe school
In de zomer is het definitieve ontwerp van de Tirrel vastgesteld. Bij de kleuterbouw hangen grote
plattegronden. U krijgt zo een goede impressie van waar onze kinderen over een tijdje zullen zitten. Dat
duurt inderdaad nog wel even en het lijkt of er op dit moment niet veel schot in de zaak zit. Toch
gebeurt er op de achtergrond erg veel. Onlangs hebben alle ouders weer een Nieuwsbrief gekregen,
met een update van de processen. Hebt u vragen of opmerkingen laat het ons weten, want het wordt
een school voor u en vooral voor onze kinderen. En voor recent nieuws kijk ook op: www.detirrel.nl.

Ontwikkelingen van ons onderwijs
Maandelijks praten we u kort bij over de ontwikkelingen van het onderwijs op onze school.
Dit jaar zijn we naast het invoeren van een nieuwe methode voor Taal en Wereld Oriëntatie ook gestart
met extra aandacht voor kinderen die meer kunnen.
Aandacht voor kinderen die los van wat er in de klas gebeurt nog meer uitdaging nodig hebben. Vorig
schooljaar hebben we daarvoor in een beleidsnotitie beschreven hoe we dat zien en willen. En nu is
Frederika Klatter op de woensdag vrij geroosterd om deze kinderen te prikkelen en te ondersteunen.
De leerkracht is daarbij leidend voor wat de kinderen moeten doen of onderzoeken. Frederika is daarbij
uitvoerend bezig. Onlangs hebben we dat met het team besproken en we zijn -net als de kinderentevreden over hoe het nu gaat. Natuurlijk zijn er nog verbeterpuntjes, maar door er structureel tijd voor
in te ruimen komen de ontwikkelingen van de kinderen veel beter tot hun recht.

DOPPEN SPAREN
Iedereen heeft ze thuis; plastic doppen en deksels van bijvoorbeeld
frisdrankﬂessen of pindakaaspotten. Gooi ze niet weg, maar lever ze in! Die
doppen zijn namelijk geld waard. Zo ontlast u het milieu én steunt u KNGF
Geleidehonden. De opbrengst gaat namelijk naar de opleiding van onze
honden, voor de geleidehond
WWW.GELEIDEHOND.NL/DOPPEN
WELKE DOPPEN? U kunt allerlei doppen van hard plastic voor ons sparen:
van
mineraalwater- en frisdrankflessen tot doppen van fruitsappakken en sportdrankjes. Of denk aan
deksels van potten pindakaas of chocopasta. Meer informatie over de richtlijnen voor het sparen is te
vinden op onze website; geleidehond.nl/ doppen. HOE INLEVEREN? Levert u de doppen alstublieft
schoon en droog in. Graag de doppen vrij van andere materialen en los in de container deponeren. Dus
niet in meerdere kleine zakjes. (Plastic) zakjes, lipjes van metaal of karton of een rubberen rand in of

aan de dop vervuilen het recycleproces. Wilt u deze voor ons verwijderen? WAAR INLEVEREN? U
kunt de gespaarde doppen in de bakken bij alle ingangen van de school afgeven. Als de bak
helemaal vol is met doppen wordt deze opgehaald door leerlingen van het Terra College. Deze zorgen
dat de doppen per vrachtauto naar een recyclebedrijf gaan, dat een vergoeding toekent aan KNGF
Geleidehonden. MEER INFORMATIE Kijk op www.geleidehond.nl/doppen voor een actueel overzicht
van de depots. Op de website en op de doppenactie-Facebookpagina van KNGF Geleidehonden vindt
u de meest recente informatie. Namens onze honden bedankt!

Kinderen en ICT
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon en tablet spelen daarin
een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen -samen met uw kind- een goede weg te vinden in de
talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over: ...

Mediawijsheid en een nieuw speelveld
Van 16 november t/m 23 november is het de Week van de Mediawijsheid. Op scholen, in bibliotheken,
in de media en op social media zal er veel aandacht zijn voor het belang van mediawijsheid van
kinderen èn volwassenen.
De decembermaand staat weer voor de deur en de folders vallen in groten getale op de deurmat.
Steeds vaker zien we daarin speelgoed waarbij het gebruik van internet nodig is: de zogenaamde
connected toys. Kinderen zien dit speelgoed in folders, in reclames op tv, op internet. Wat weten we
eigenlijk over connected toys? Hoe gaan we mediawijs om met deze ontwikkeling? Met dit nieuwe
speelveld? Kinderen groeien nu eenmaal op in een digitale wereld en we zullen als volwassenen onze
kinderen met gezond verstand en interesse in hun online speelgedrag moeten begeleiden.
Mocht u zich willen verdiepen in het connected speelgoed, stelt u zichzelf dan de volgende vragen:
1. Is het duidelijk dat het speelgoed een connectie heeft met internet?
2. Wie heeft toegang tot de ingevulde en uitgewisselde gegevens?
3. Is het duidelijk waar u terecht kunt bij vragen over software en veiligheid?
4. Weet u waar het kind eigenlijk mee speelt?
5. Past het speelgoed bij de leeftijd van het kind?
6. Hoe ‘educatief’ is het speelgoed?
7. Is het speelgoed zonder bijkomende kosten te gebruiken?
8. Kun je het speelgoed met andere kinderen delen?
9. In hoeverre kan het kind vrij en creatief spelen met het product?
10. Zit er een houdbaarheidsdatum aan het speelgoed?
Via https://bit.ly/2pEOyjc kunt u een poster downloaden met de vragen en bijbehorende toelichting
over de veiligheid en speelbaarheid van connected toys.
De tien aandachtspunten zijn tot stand gekomen in samenwerking met diverse experts en op basis van
het rapport ‘Internet of Toys: Een Nieuw Speelveld’. Dit is in opdracht van Mediawijzer.net opgesteld.
Redactie:
ICT werkgroep Lauwers en Eems
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Sinterklaas:
Oud papier:
Kerstdiner:
Margemiddag gr 4 t/m 8:
Kerstvakantie:

5 december
11 december
20 december
21 december vanaf 12:00 uur
22 dec t/m 6 januari 2019

