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Belangrijke data:
Januari 2020
6 januari

:

15 januari :

Weer naar school
Oud Papier
Onderwijsteamscholing. We hanteren deze dag een continurooster.
De leerlingen zijn om 14:30 uur vrij.
Medezeggenschapsraad vergadering start 19:30 uur locatie De Hoekstee

4 februari :

Oud Papier

13 januari :

In het zonnetje
De school is weer versierd in prachtige Kerstsfeer. Een aantal moeders hebben er een gezellige
ochtend van gemaakt. We hoorden veel oooooh’s en aaaah’s van leerlingen die verwonderd keken naar
de mooie versieringen. Bedankt voor jullie inzet!

juf Karin neemt afscheid (1)
Wat werden we verrast toen juf Karin aankondigde 2
maanden geleden meedeelde per 1 januari te stoppen met
haar onderwijs carrière en wat zijn die twee maanden
voorbijgevlogen. Als u dit leest heeft juf Karin voor de laatste
keer de deur van onze school achter zich dichtgetrokken en
richt zij zich op een leven, waarin meer plaats zal zijn voor
alle dingen die zij en haar man Paul al zo lang van plan zijn
te gaan doen. Wij als collega’s zullen haar betrokkenheid,
humor en relativeringsvermogen gaan missen. De kinderen
zullen met plezier terugdenken aan de wijze waarop juf Karin
structuur en duidelijke wist te verbinden aan een fijne sfeer
in de groep. Wij allen wensen haar en Paul een fantastische
toekomst toe. Inmiddels hebben we tijdens het kerstdiscodiner op mooie en passende wijze afscheid genomen van juf
Karin. Heerlijk eten, een fraaie versierd speellokaal mooie
afscheidliedjes en veel cadeaus maakten het plaatje compleet. Iedereen die op welke wijze dan ook
heeft bijgedragen aan dit succes wil ik hierbij hartelijk bedanken.

juf Karin neemt afscheid (2)
Beste ouders/verzorgers,
39 Jaar na het behalen van mijn Pabo-diploma is het bijna zover, ik stop met werken!
De eerste jaren van mijn carrière waren in Den Haag, daarna Loenen aan de Vecht en Maarssen om
vervolgens in Diever te belanden. De laatste 8 jaar is Wilhelminaoord mijn werkplek.
Met veel plezier heb ik hier gewerkt, het was nooit saai op De Kievitshoek, geen dag hetzelfde geen
kind hetzelfde.
Maar ik merkte dat het onderwijs mij toch meer energie kostte dan opleverde de laatste tijd, dan is het
de tijd om de balans op te maken. Na (heel) veel wikken en wegen hebben Paul en ik besloten dat het
tijd is voor iets anders…..pensioen.
Wij vinden het fijn om te reizen (camper, motor, fiets, trein), maar ook om te lezen, naar het theater
te gaan of tijd doorbrengen met de kleinkinderen. Dat kan makkelijker wanneer je niet hoeft te
werken.
Ik heb genoten van mijn jaren in het onderwijs, lesgeven is het allerleukste vak van de wereld.
En ik zal de kinderen, collega’s en ouders/verzorgers zeker gaan missen maar deze beslissing voelt
goed. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij hadden, ik mocht immers
jullie kind(erden) de hele dag volstouwen met alles wat ik maar wilde ;-), dan bedoel ik uiteraard
kennis en kunde.
Fijne feestdagen en wie weet komen wij elkaar nog eens tegen.
Met vriendelijke groet, Karin

Juf Nienke stelt zich voor
Hallo allemaal,
Ik ben Nienke, 34 jaar en ben 9 jaar werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs.
Op dit moment werk ik nog in Groningen en geef ik les aan een groep 3. In de
kerstvakantie verhuis ik samen met mijn vriend Sjoerd en mijn zoontje Teun van bijna
1 jaar naar Meppel. Vandaar dat ik op zoek ben gegaan naar een nieuwe baan in de
buurt van Meppel en nu mag ik na de Kerstvakantie starten op jullie school. Ik ga
werken op de maandag, dinsdag en donderdagochtend. Ik heb er erg veel zin in en
maak graag met jullie in het nieuwe jaar. Alvast een fijne Kerst en we zien elkaar in
het nieuwe jaar.
Vriendelijke groet,
Nienke de Kleuver
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Afname vragenlijst sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden
Elke basisschool in Nederland is verplicht om de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden in
kaart te hebben om hierop in te kunnen spelen wanneer dat nodig is. Dit houdt in dat alle leerkrachten
voor ieder kind 2x per jaar een vragenlijst invullen. Dit gebeurt een keer in het najaar en een keer in
het voorjaar. Wij hanteren hierbij de vragenlijsten van Kanvas, het volgsysteem dat bij de
kanjertraining hoort. Deze vragenlijst ziet er als volgt uit.

Daarnaast vullen de kinderen vanaf groep 5 ook zelf een vragenlijst in. Uiteraard is hierin de
vraagstelling aangepast en beantwoorden de kinderen de vragen op basis van hun zelfbeeld. De
vragen richten zich dus ook enkel en allen op hun eigen persoon.
De uitkomsten van beide vragenlijsten (docenten- en leerlingenvragenlijst) worden naast elkaar
gelegd. Hierdoor wordt duidelijk of leerkracht en leerling hetzelfde beeld hebben en waar eventuele
zorgsignalen liggen. Wanneer hier aanleiding toe is, gaat de leerkracht hier met de leerling, maar ook
met de ouders over in gesprek. Dit alles met als doel: hoe kunnen we ertoe bijdragen dat ieder kind
zich gelukkig en veilig voelt op school en in zijn algemeenheid lekker in zijn vel zit.
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Kerstgroet
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Prikbord
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