Nieuwsbrief september 2020

Terwijl het laatste restje van de zomer zich aandient is het tijd voor de eerste nieuwsbrief van dit
schooljaar. In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:










Kinderboekenweek
Leerkracht ziek?
Ontwikkelingen dit schooljaar
Snipperdagen
Kinderpostzegels
Gymkleding
Voorstellen stagiair
Scholing meertalig, inspirerend onderwijs
Hoofdluis-controle

AGENDA
Woe. 23 september
Do. 1 oktober
Ma. 12 okt. / zo. 18 okt.
Do. 29 okt.
Woe. 4 nov.
Di. 10 nov.
Do. 26 nov.

Start Kinderpostzegels
Oud papier
Herfstvakantie
Oud papier
Studiemiddag, ALLE LEERLINGEN VANAF 12.00 UUR VRIJ
Ouderavond IEP-leerlingvolgsysteem
Oud papier

Noteer deze data alvast in uw agenda! De complete kalender staat op de website van de school.

Kinderboekenweek
Op 30 september gaat De Kinderboekenweek weer van start. Het moment om thuis én op school extra
veel aandacht te hebben voor boeken en lezen. Het thema van dit jaar is En toen… Hieronder tippen wij
alvast per groep een toepasselijk boek.
Groep 1: Op zoek naar Tom bij de Romeinen. Dit boek staat vol prachtige zoekplaten waarop je kunt
zien hoe de Romeinen leefden.
Groep 2: Dit is jouw verhaal. De evolutie beschreven in een notendop, voor kinderen vanaf 5 jaar.
Groep 3: Vandaag ben ik ridder! Lekker dikke verhalenbundel met meer dan 30 verhalen over ridders.
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Groep 4: Verboden te vliegen. Vanuit een verrassend perspectief brengt Martine Letterie de Tweede
Wereldoorlog tot leven voor jonge kinderen.
Groep 5: De zee kwam door de brievenbus. Liesje vertelde hoe zij als klein meisje de watersnoodramp
meemaakte. Selma Noort schreef haar verhaal op in dit boek.
Groep 6: Buiten is het oorlog. Janny van der Molen beschrijft het leven van Anne Frank voor kinderen
aan de hand van tien thema’s. En van de zorgeloze beginjaren tot aan het intens verdrietige einde.
Groep 7: Over vroeger en nu. In vijftig spannende verhalen neemt dit boek de lezer mee naar de
belangrijkste gebeurtenissen uit onze Nederlandse geschiedenis.
Groep 8: Het lied van de vreemdeling. 41.000 jaar geleden. Une is een neanderthalermeisje. Nano komt
uit een stam van moderne mensen, op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. Ze zien er anders uit,
spreken een andere taal, hebben andere gewoonten en gebruiken. Kunnen twee stammen die zo van
elkaar verschillen samenleven? Maar wanneer de vulkaan uitbarst, gloeiend hete lava spuugt en de
aarde beeft, is het enige wat telt: overleven.

Leerkracht ziek?
Bij ziekte van een leerkracht zal er een invalleerkracht worden opgeroepen. Ook de komende tijd zal
vervanging bij ziekte van een leerkracht niet altijd vanzelfsprekend zijn. Wanneer er geen invalleerkracht
beschikbaar is, zal de eerste dag een oplossing binnen de school worden gezocht.
Voor de tweede dag kan het zijn dat desbetreffende groep niet naar school kan en dus vrij is. Dit
proberen we zo tijdig mogelijk aan te geven.

Ontwikkelingen dit schooljaar
Zoals overal is ook het onderwijs op de Gielguorde in beweging. Dit jaar willen wij ons gaan richten op
de volgende zaken:
- Implementatie van de methode Kwink (sociaal-emotionele vorming), regels en routines in de klas
- Inspirerend meertalig onderwijs en taalronde
- Onderzoekend leren en thematisch werken; tijdens de Kinderboekenweek en in de periode
maart/april zullen de leerlingen op een andere manier bezig gaan met lesstof
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Snipperdagen
Zoals u waarschijnlijk wel weet, heeft iedere leerling dit jaar de mogelijkheid om een snipperdag op te
nemen. Voor alle duidelijkheid noem ik nog even de spelregels die erbij horen:
-

-

De eerste week en de laatste week van het schooljaar mag deze dag niet ingezet worden.
Ook in de weken waarin de toetsen voor het leerlingvolgsysteem worden afgenomen kan deze
dag niet ingezet worden. Dit zijn de weken 2 en 3 (11 t/m 22 januari) en week 22 en 23 (31 mei
t/m 11 juni). Voor kinderen van groep 8 geldt dat de week van de Eindtoets ook niet gebruikt
mag worden (19 t/m 23 april). Verder bent u vrij, zolang de leerkracht maar op de hoogte is.
Als laatste kunnen snipperdagen niet meegenomen worden naar een volgend schooljaar.

Kinderpostzegels
Al bijna 100 jaar zet stichting Kinderpostzegels zich in voor kwetsbare kinderen. In 1924 is stichting
Kinderpostzegels ontstaan na de Spaanse griep, waarbij veel kinderen wees werden. Daarom laten we
ons ook nu niet uit het veld slaan. Ruim honderdduizend kinderen zetten zich ook dit jaar, zelfs tijdens
de pandemie, in voor andere kinderen!
Uiteraard willen we de kinderen veilig op pad laten gaan. Met de geldende maatregelen hebben we
daarom diverse manieren ontwikkeld om zowel fysiek als digitaal langs de deuren te gaan. Hoe we dit
jaar langskomen kunt u lezen op www.kinderpostzegels.nl
De verkoop van kinderpostzegels start woensdag 23 september

Gymkleding
Alle leerlingen krijgen gymles op dinsdag en donderdag. Het gebeurt helaas nog wel regelmatig dat
kinderen geen gymkleding bij zich hebben of dat de schoenen niet meer passen. Dan kunnen ze (in de
meeste gevallen) niet meedoen met gym en dat vindt geen enkel kind leuk. Wilt u a.u.b. ervoor zorgen
dat uw kinderen hun gymkleding mee hebben op deze dagen en dat de schoenen goed passen?
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Voorstellen stagiaires
Ook dit jaar hebben we weer een flink aantal stagiaires rondlopen op onze school. Hieronder stellen 2
hiervan zich aan u voor.
Mijn naam is Baukje van der Hem. Ik woon samen, in Weidum, met mijn partner en drie zoontjes (Jetse
van 8 jaar, Gjalt van 6 jaar en Ytsen van 3 jaar).
Na een aantal jaren te hebben gewerkt in de kinderopvang en als gastouder, heb ik de stap genomen
om weer te gaan studeren. Ik hoop dit schooljaar mijn studie af te ronden, want ik wil graag voor de
klas!
Ik mag de komende tijd op dinsdag stage lopen bij juf Ria in groep 1.
Ik hoop hier op de Gielguorde nog veel te leren!
Groet,
Baukje

Hallo, mijn naam is Ruben van Dijk.
Ik ben student aan het NHL Stenden Leeuwarden, daar studeer ik voor leraar basisonderwijs. Ik zit in mijn
tweede jaar van de opleiding. Tot 1 januari mag ik stage lopen in groep 4 van de Gielguorde.
Ik ben energiek en sta altijd open voor een geintje, wel ben ik strikt en hou ik van kinderen die goed
luisteren. Mijn hobby's zijn balsporten en muziek maken.
Ruben van Dijk (21)

Hallo,
Misschien hebben jullie mij al eens gezien op school en al eens een praatje met mij kunnen maken.
Ik zal mij even in het kort voorstellen: ik ben Antje Bergsma en woon in Molkwerum. Op dit moment
zit ik in het vierde (laatste) jaar van de pabo en doe ik de opleiding met veel plezier.
Ik volg de pabo op de NHL-Stenden (voormalige NHL) in Leeuwarden en iedere maandag en dinsdag
ben ik hier op school voor mijn stage. Ik loop nu stage in groep 2 bij juf Sepkje en doe dit uiteraard
met veel plezier. In februari mag ik (als alles een beetje mee zit) ook mijn eindstage in groep 2 doen.
Verder zijn mijn hobby’s zwemmen, lekker luieren, afspreken met vrienden, winkelen, creatief bezig
zijn, muziek luisteren, met kinderen werken en op vakantie gaan.
Ik heb nog een bijbaantje in een klein restaurantje waar ik werkzaam ben in de keuken. Wie weet
komen we elkaar gauw eens tegen, zodat we een gezellig praatje met elkaar kunnen maken!
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Scholing meertalig, inspirerend onderwijs
Afgelopen woensdag was een groot deel van het team afgereisd naar Drachten, waar door o.a. de Afûk
een studiemiddag werd georganiseerd over meertalig onderwijs. Vanwege de corona-maatregelen was
er uitgeweken naar de Bethel-kerk in Drachten, zodat de voorgeschreven ruimte in acht genomen kon
worden.

Controle hoofdluis
Vanwege de corona-maatregelen is het op dit moment nog niet verantwoord om de leerlingen te laten
controleren op hoofdluis door luizenouders. Daarom vragen wij u om dit thuis te doen. Informatie
hierover vindt u op https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-behandelen

Er zijn 3 soorten mensen.
Mensen die wel kunnen tellen en
mensen die niet kunnen tellen.
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