
 

             Sauwerd, 16-1-2020 
Weekbrief          Week 3 

 
Veel plezier met het lezen van de weekbrief.  
 
Hartelijke groet, mede namens het team, 
 
Thea Bouma.  
 

Social schools 
 
Vorige week heeft u via de flyer enige informatie kunnen lezen over Social schools. Hierbij 
willen wij u verder informeren. 
 
Dit is de een-na-laatste nieuwsbrief in de huidige vorm. Over twee weken zal onze 
nieuwsbrief namelijk in een nieuwe vorm verschijnen, vanuit het nieuwe 
communicatiemiddel: Social Schools.  
  
Aanstaande maandag ontvangen alle ouders / verzorgers een mail van Social Schools.   
In die mail wordt u uitgenodigd om een account aan te maken en u wordt gekoppeld aan de 
groep en naam van uw kind(eren).  
  
Voor wie zich afvraagt waarom we gaan werken met Social Schools, is het antwoord dat we 
hierdoor heel veel mogelijkheden voor (ouder)communicatie bij elkaar hebben.   
Alle communicatietools voor de school zitten in één app, in een veilige en afgesloten 
omgeving. Daardoor maakt het de communicatie tussen school en ouders makkelijker dan 
ooit.  

• In Social Schools zullen berichten voor specifieke groepen of voor de hele school 
worden geplaatst (vergelijkbaar met de huidige berichtgeving in de nieuwsbrief). De 
berichten kunnen inhoudelijk, leuk en/of praktisch zijn. Op de berichten kunt u 
reageren.   



• In Social Schools kunt u individueel een gesprek starten met de groepsleerkracht, 
door bijvoorbeeld een vraag te stellen (vergelijkbaar met wat op de huidige manier 
gebeurt middels WhatsApp en e-mail).  
• Ook vindt u er een overzichtelijke agenda met informatie die de hele school betreft, 
of juist alleen de groep(en) van uw kind(eren).  
• Absentiemeldingen kunnen door u in Social Schools worden geplaatst.  
• Vanaf februari kunt u er tijdstippen inplannen voor de 10-minutengesprekken.  

  
Tot slot nog het volgende:  

o In uw internetbrowser kunt u op https://app.socialschools.eu inloggen, maar u kunt 
ook de school-app downloaden in Google Play of de App Store.   
o Leerkrachten zullen gebruik gaan maken van Social Schools op werkdagen tussen 
8:00 en 17:00 uur.   
o In de bijlage treft u de beleidsafspraken. Hierin kunt u lezen hoe we het gebruik van 
dit nieuwe communicatiemiddel willen organiseren. Er staan veel praktische zaken in 
beschreven.  
o Op maandag 20 januari zullen we dus gaan starten met het gebruik van Social 
Schools.  
o Vanaf maandag 27 januari, zullen de leerkrachten de WhatsApp-groepen gaan 
verlaten.   

In die week zult u ook de eerste nieuwsbrief ontvangen vanuit Social Schools.  
 
In de bijlage kunt u het beleid Oudercommunicatie lezen. 

 

 
  

Nieuw meubilair 
 
We zijn de afgelopen periode bezig geweest om de school een eigentijdsere uitstraling te 
geven. Er is geverfd, nieuwe deuren zijn geplaatst en we gaan nog aan de slag met het 
schoolplein. Nu is het eerst de beurt aan nieuwe meubels in de klassen, want al lange tijd 
werken de leerlingen aan verouderde tafels en stoelen.  
Ook de kasten hebben hun beste dagen gehad. Tijd dus voor een nieuwe impuls! 
Op maandag 24 februari, de eerste maandag na de voorjaarsvakantie worden de nieuwe 
meubels geleverd.  
 
Voor de kerstvakantie hebben we de offerte geaccordeerd, iets waar we erg blij mee zijn!  
Maar…. het in de klassen plaatsen van kasten(wanden)/tafels en stoelen vergt enige chaos, 
tijd en energie. We hadden de levering eerder gepland maar door de margedag van 27 
januari  in combinatie met de staking van 30 en 31 januari kwam die dag in de verdrukking.  
Offerte-technisch moet de levering  wel plaatsvinden in de maand februari en daarom 
hebben we ervoor gekozen om dit gelijk na de voorjaarsvakantie te laten gebeuren. De 

https://app.socialschools.eu/
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leerlingen zijn deze dag nog vrij, zodat de leerkrachten alles in gereedheid kunnen brengen 
om de kinderen op dinsdag 25 februari te mogen verwelkomen in een bijna nieuw lokaal. 
We begrijpen dat dit veel vrije dagen zijn in een zeer korte tijd! Mocht u echt geen 
opvangmogelijkheid hebben deze dag, wilt u mij dat dan laten weten. Dan kunnen we 
mogelijk samen zoeken naar oplossingen. 
 
De oude meubels worden op vrijdag 14 februari en maandag 24 februari opgehaald door 
stichting Procuma.  
Hierbij geef ik enige informatie over deze stichting: 
 
Stichting Procuma realiseert en steunt kleinschalige projecten op cultureel, maatschappelijk, 
onderwijs en/of kerkelijk gebied in Oost-Europa, vooral in Hongarije. 
De stichting richt zich momenteel op de ondersteuning van twee tehuizen voor meervoudig 
gehandicapten in Örbottyán en Dunaálmas, in Hongarije. Zij investeert in middelen om deze 
bewoners een menswaardiger bestaan te geven, door het realiseren van kleinschalige 
projecten in de tehuizen en hun plaatselijke omgeving.  
Leefbaarheid en voorzieningen verbeteren ze door in Nederland actief op zoek te gaan naar 
gebruikte of nieuwe goederen die deze tehuizen zeer goed kunnen gebruiken. Dit varieert 
van industriële wasmachines en wasdrogers tot speeltoestellen, muziekinstrumenten, teken- 
en knutselmateriaal, gereedschap, dekbedden, kleding, schoolmeubilair enzovoorts. 
Daarnaast proberen ze deze tehuizen te ondersteunen met kennis en expertise door ook op 
projectbasis bij de tehuizen aan het werk te gaan.  
 
De leeftijd van de bewoners van deze tehuizen varieert van 4 tot wel 70 jaar. Toch spreekt 
men daar over kindertehuizen. In beide tehuizen hebben de meeste bewoners zowel een 
verstandelijke als een lichamelijke beperking. De meeste bewoners hebben geen familie of 
hun familie wil geen contact met ze. 
 
Deze tehuizen zijn christelijke kindertehuizen in Hongarije. Als christelijk tehuis krijg je 
weinig subsidies van overheidswege. Zijzelf kunnen amper 'het hoofd boven water houden', 
Voor aanvullende voorzieningen, zoals speelplaatsen, tuinaanleg, zonneschermen, 
knutselmateriaal, is daarom meestal geen geld of te weinig geld. 
 
Voor vragen en meer informatie: info@procuma.nl 
 

Invulling verlof Selma Buiter 
 
Woensdag 5 februari is de laatste werkdag van Selma Buiter. Ze gaat met 
zwangerschapsverlof! Na de zomervakantie zal zij weer voor de klas staan, maar we hopen 
haar natuurlijk wel eerder op school te zien. 
 
Carien Strankinga heeft gelijk aangegeven dat zij tijdens het verlof wel meer wilde werken, 
erg fijn! 
Concreet houdt het in dat Carien Strankinga op maandag t/m donderdag gaat werken. Ze 
heeft er ontzettend veel zin in. Invalkracht Hillie Stoppels zal vanaf 14 februari op de vrijdag 
voor de groep staan, ook zij kijkt er naar uit.  

mailto:info@procuma.nl


Hillie Stoppels heeft vele jaren ervaring in het onderwijs  en wij kijken uit naar de 
samenwerking. Ze zal zich t.z.t. zelf voorstellen. 
 

LIO-stage  
 
Na de voorjaarsvakantie start Germa Kauw-Zwakenberg met haar LIO stage in groep 1 en 2.  
Zij staat van maandag t/m woensdag voor de groep. De LIO-stage is de eindstage in de 
afstudeerfase van de lerarenopleiding. LIO staat voor leraar in opleiding. Margriet Faber 
begeleidt haar en zal deze dagen ook aanwezig zijn op school. 
 

Evaluatie Schooltijden 
 
Vorige week hebben wij als team nogmaals gesproken over het 5 gelijke dagen rooster. 
Vragen van ouders , die tijdens de koffieochtend gesteld werden, hebben wij ook besproken. 
Een ouder gaf aan dat zij de marge tussen 8.15-8.20 u erg kort vond omdat eerder komen 
geen optie is aangezien er geen pleinwacht aanwezig is op dat moment.  
Maar u bent als ouder van harte welkom, mocht u eerder zijn, om met uw kind op het plein 
te wachten tot de bel gaat.  
Mocht het erg regenen zou u dan uw kind iets later naar school willen laten gaan. Mocht het 
echt pijpenstelen regenen, dan kunnen de leerlingen natuurlijk de klassen in gaan. 
 
Voor de leerkrachten blijven de pauzes een lastig punt. Tussen 8.20-14.00 u 15 minuten 
pauze hebben is weinig tijd om je even op te kunnen laden. Voor de leerlingen merken we 
een verschil. Zij blijven de dag in de schoolse structuur en hoeven om 13.15 u er niet weer “ 
in te komen”.  
 
Na de voorjaarsvakantie staat er nogmaals een evaluatie van het rooster gepland. 
 

Tafeltennistafel 
 
Afgelopen woensdag is de tafeltennistafel gearriveerd! Na de plaatsing is 
er gelijk, met veel plezier, gebruik van gemaakt. 
Het mooie is dat de leerlingen, met enige hulp, dit zelf bijelkaar gespaard 
hebben! 
Super gedaan! 
 

Ook de leerkrachten hebben er veel plezier van!       
 
 

Nieuws uit de groepen 3 en 4 
 

Groep 3 heeft alle letters nu aangeboden gekregen. Kern 7 gaat verder met de 
samengestelde woorden zoals voetbal, de mkmm woorden zoals laars, de mmkm woorden 
zoals kroon, de sch wordt aangeboden, de ng komt langs en we maken een begin met de 
Hoofdletters. Naast het lezen van deze woorden gaan we ook aan de slag met het juist 
schrijven van deze woorden. Spelling wordt steeds belangrijker.   



Groep 4 is druk met de tafels leren. Op school zijn we er al wat langer mee bezig maar het is 
ook de bedoeling dat de kinderen er thuis mee oefenen. Vanaf deze week worden de tafels 
ook getoetst. We zijn begonnen met de tafel van 2,5 en 10. Elke week komt er nu een tafel 
bij. De kinderen moeten de tafel kunnen opzeggen maar ook door elkaar weten.  Hoe kun je 
dit thuis het beste oefenen? Elke dag er even aandacht aan besteden. Hoeft maar heel kort. 
De kinderen kunnen zelf de tafel opzeggen. Als je elke dag een aantal tafels door elkaar 
vraagt bijvoorbeeld tijdens het aankleden, schoenen aantrekken of als je naar school loopt 
dan zit de tafel er zo in.  
 
De komende weken doen we mee met een muziekproject van muziekvereniging De Bazuin 
uit Winsum. We gaan in de klas aan de slag met het muziekstuk Peter en de Wolf. Op 
zaterdag 14 maart voert de muziekvereniging de Bazuin het stuk voor ons op. Dus alvast 
voor in de agenda! Het zou leuk zijn als we met de hele klas dit kunnen bijwonen. ZATERDAG 
14 MAART (tijd horen jullie nog)!!!!!   
 

Bijlagen 
 

 

- Beleid Oudercommunicatie Social schools. 

 

Kalender 
 

Maandag 13- vrijdag 31 januari periode 1 van de Cito toetsen  
Maandag 27 januari margedag. 
Donderdag 30 januari onderwijsstaking 
en vrijdag 31 januari 
vrijdag 14 februari tafels en stoelen worden opgehaald door 

stichting Procuma 
maandag 17-vrijdag 21 februari voorjaarsvakantie 
maandag 24 februari levering nieuwe meubilair  
Week 9   rapporten mee 
Week 10  rapportgesprekken 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
                                                     

 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKycyRgZPWAhVBJ1AKHW5hA3YQjRwIBw&url=http://www.timeattack.nl/meedoen/kalender-2016.html&psig=AFQjCNELKzmySVhhfkhSn8JwmhapzpuzZg&ust=1504871432577716


 

 


