NIEUWSBRIEF – december 2017
Staat voor onderwijs dat meegroeit!

Agenda december 2017 t/m februari 2018
Dinsdag 5 december
Dinsdag 12 december
Donderdag 14 december
Dinsdag 12 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Kerstvakantie
Maandag 8 januari
Dinsdag 9 januari
Maandag 15 januari t/m begin februari
Maandag 12 februari
Vrijdag 16 februari
Vrijdag 23 februari
Maandag 26 februari t/m 4 maart

Sinterklaasfeest op school
Stakingsdag: houd er rekening mee dat de kinderen vrij zijn!
Koffieochtend II : ‘Staal’ op de Kogge (8.30-9.30uur)
Oud papier
Kerstfeest op de Kogge (17.00-19.00uur) meer info volgt!
Leerlingen om 12.00uur vrij!
Maandag 25 december t/m zondag 7 januari
Eerste schooldag in het nieuwe jaar!
Schoonmaakavond
Afname methode onafhankelijke toetsen Cito.
Deze week oudergesprekken
Leerlingenraad (3)
Leerlingen om 12.00 vrij! Rapport mee naar huis
Voorjaarsvakantie

5 december op de Kogge
Dinsdag 5 december is het eindelijk weer zo ver en mogen we Sint, na een
jaar wachten, weer ontvangen in IJlst op de Kogge. We hebben allemaal
kunnen zien dat hij veilig in Dokkum (en IJlst) is aangekomen…..nu nog naar
de Kogge! Dinsdagochtend 5 december zullen ook hier op het schoolplein de
Friese vlaggetjes wapperen, zullen de stempelpost en het koek- en
zopiekraampje klaarstaan en hopen we dat we Sinterklaas zijn stempelkaart
kunnen vullen met een stempel van de Kogge! Tussen 8.20-8.30 uur gaan de
kinderen gaan eerst naar hun eigen klas. Vol verwachting klopt ons
hart…..Ook voor iedereen thuis vast een fijn Sinterklaasfeest toegewenst!

Kerstfeest op de Kogge
Voor je het weet is het weer zover……………………..Kerst! Donderdag 21 december vieren we Kerst met de kinderen
op de Kogge. Alvast handig om te noteren: dit is van 17.00-19.00 uur. Na het Sinterklaasfeest krijgt u meer
informatie over de invulling.
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Dalton: stand van zaken
Op de studiemiddag van dinsdag 21 november jl. zijn we als team van de Kogge weer verder gegaan met ons
traject richting Daltononderwijs. Dit keer zijn we met elkaar alle lokalen in gegaan en hebben daar ter plekke
bekeken en besproken wat er al op Daltongebied aanwezig is en vooral ook: hoe wordt het ervaren, waar loop je
in de praktijk tegen aan, waar ben je trots op? Geweldig om te zien hoe actief iedereen bezig is en juist de
gesprekken er om heen worden als zeer waardevol ervaren. Na iedere bijeenkomst zijn we weer geinspireerd om
aan de slag te gaan. Belangrijk is om bij elke stap ook te blijven denken: “WHY”? Waarom maken we bepaalde
keuzes? Zo gaande weg zijn er steeds meer Daltonelementen zichtbaar op de Kogge…misschien hebben jullie er
zelf al een paar gesignaleerd!?

Nieuws uit de groepen via de website
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld willen we dit jaar het nieuws/foto’s uit de groepen op een andere
manier naar ouders communiceren dan via deze nieuwsbrief. Het werd door de hoeveelheid meer een
nieuwsboek dan een nieuwsbrief ….
De leerkrachten plaatsen dit schooljaar zelf nieuwtjes en foto’s op de website van De Kogge zodat u de groep van
uw kind kunt blijven volgen. Na 5 december staan er weer nieuwe foto’s bij de groepen!
https://www.obsdekogge.nl/

Koffieochtenden
Op deze ochtenden staat de koffie/thee om 8.30uur voor u klaar! U bent als ouder van harte welkom. Het is
tevens een mooie manier om andere ouders te ontmoeten en meer te horen en mee te denken over onderwijs
gerelateerde onderwerpen.
De eerste koffieochtend hebben we al achter de rug en de tweede staat al snel weer voor de deur. Het thema van
de eerste ochtend werd door zo’n 15 ouders bezocht en was een goede informatieve ochtend. Er werd met
behulp van een PowerPoint zichtbaar hoe we bij ons op school bezig zijn met lezen en hoe belangrijk leesplezier is
in het hele leesproces. Verena Heeremans van Kinderboekenwinkel Bolleboos kon met behulp van prachtige
boeken en informatie dit ondersteunen.
Onze volgende koffieochtend op 14 december a.s. staat in het teken van taal en spellingsmethode ‘Staal’ waar we
vorig schooljaar mee zijn begonnen te werken in de groepen 4 t/m 8. Een methode die zeker , ook voor ouders,
een extra toelichting kan gebruiken. Hoe werkt de methode, wat is de meerwaarde, hoe wordt het door de
leerlingen en leerkrachten ervaren?
Deze ochtend kunt u een les ‘Staal’ bijwonen in groep 7b/8 : een echt ‘ kijkje in de keuken’ dus! Als u hierbij
aanwezig wilt zijn graag even een mailtje naar conny.jansen@gearhing.net zodat we weten hoeveel mensen
we mogen ontvangen.
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Wanneer:

Onderwerp:

Donderdag 14 december 2017

‘Staal’ op De Kogge

Vrijdag 6 april 2018

Kanjertraining

Vrijdag 8 juni 2018

Dalton….een jaar verder!

Lezen….
Tijdens de eerste koffieochtend hebben we ook gesproken met elkaar over het belang van leesplezier en welke
rol je daar als ouder en leerkracht in kunt hebben. Een bezoek aan de bibliotheek kan zeker bijdragen aan het
bevorderen van leesplezier! Of het nu een tijdschrift, een stripboek, een informatief- of leesboek is…….alle
variaties op het thema lezen dragen bij aan een positieve leeservaringen en bevorderen het leesproces.
Zeker een bezoek waard en boeken lenen voor kinderen is gratis!

Bibliotheek Sneek
Adres: Wijde Noorderhorne 1

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

:10:00 - 18:00 uur (Zelfbediening van 10:00 - 12:00 uur)
:10:00 - 20:00 uur (Zelfbediening van 10:00 - 12:00 uur)
:10:00 - 20:00 uur (Zelfbediening van 10:00 - 12:00 uur)
:10:00 - 20:00 uur (Zelfbediening van 10:00 - 12:00 uur)
:10:00 - 18:00 uur (Zelfbediening van 10:00 - 12:00 uur)
:10:00 - 17:00 uur
:gesloten

Even voorstellen………..stagiaire!
Hallo, mijn naam is Foekje van der Meer. Ik ben 18 jaar oud en woon bij mijn ouders in Nijland.
Ik studeer aan de Pabo op de NHL Hogeschool in Leeuwarden en zit in het tweede jaar. Dit
jaar loop ik elke dinsdags stage op De Kogge, dit bevalt me ontzettend goed; leuke
kinderen/collega’s en een gezellige sfeer. Momenteel ben ik bij groep 1/2b, het tweede
halfjaar stap ik over naar groep 7b/8. Ik hoop ontzettend veel te leren aan en van de
kinderen!

.

NIEUWSBRIEF – december 2017
Staat voor onderwijs dat meegroeit!

Berichtje van de verkeerscommissie
Het is inmiddels al weer december; wat vliegt de tijd. Al die tijd hebben jullie niks gehoord van de
verkeerscommissie. Dus dit werd weer hoog tijd! Aan het begin van het nieuwe schooljaar hebben we er voor
gezorgd dat ook bij onze school het spandoek: “De scholen zijn weer begonnen” is komen te hangen. We hebben
via VVN 2 spandoeken besteld, zodat school er zelf voor kan zorgen dat er 1 komt te hangen. Eigenlijk is dit de
taak van de gemeente, maar die hangt alleen een spandoek op bij de ingang van IJlst bij het station.
Op vrijdag 17 november jl. hebben we de fietsverlichting controle gehouden. Deze keer viel het ons op dat er veel
kinderen (kleuters niet meegerekend) waren die de verlichting op de fiets niet in orde hadden (gelukkig het
grootste gedeelte wel ). Verlichting op de fiets is in deze periode juist heel belangrijk; dan word je gezien!! Onze
plaatselijke fietsenmaker heeft in de maand december nog een speciale actie lopen voor de aanschaf van
fietsverlichting. (10% korting). Dus ga er gerust even langs.
Bij deze actie was ook een kleurwedstrijd georganiseerd binnen onze school.
Per groep waren er prijsjes. De prijsjes waren voor:
Groep 1: Daan ten Woude en Yska Talsma.
Groep 2: Jasmijn Hess en Marit Stuiver.
Groep 3: Jens Bosma, Maren, Benthe Muizelaar.
Groep 4: Dylan de jong, Vienne v/d Knaap en Emmy
Groep 5: Tiemen Noordenbos, Finn de Jong en Lieke Nijdam.
Groep 6/7 en 7/8 konden per groep een grote tekening maken; elke groep met z’n eigen fantasie. Ondanks dat er
maar weinig tijd was hebben beide groepen erg hun best gedaan. Van deze 2 was groep 7/8 de leukste. Alle
gewonnen kleurplaten zijn opgestuurd naar VVN zodat ze landelijk nogmaals een prijs kunnen winnen, dan voor
de hele klas. We zijn erg benieuwd en houden jullie hierover op de hoogte.
In het nieuwe jaar zijn we weer van plan om een verkeersweek te organiseren. Hier horen jullie t.z.t. meer over.
Dit is mijn (Geeske Cnossen) laatste schooljaar dat ik voor OBS De Kogge fungeer als verkeersouder. Er zal dus
iemand anders voor mij in de plaats moeten komen. Als verkeersouder fungeer je als contactpersoon tussen de
school en VVN. Het meeste contact verloopt via de mail. Je wordt op de hoogte gehouden van eventuele acties
die je kunt organiseren en je krijgt nieuwsbrieven. Ook is het je taak om het thema ‘Verkeer’ een paar keer per
jaar in de belangstelling te zetten binnen school. Dit d.m.v. het organiseren van leuke acties. Dit doe je samen met
de leden van de verkeerscommissie en in overleg met het team ( leerkrachten). Net voordat er een actie
gehouden wordt moet je even de tijd nemen om het e.a. door te spreken. Maar dit gebeurt nu ook grotendeels
via de groepsapp. Ik heb het altijd een leuke functie gevonden die ik nu bijna al 6 jaar doe. In 2012 heb ik samen
met nog een paar ouders en meester Lodewijk de verkeerscommissie opgezet.
Mocht je belangstelling hebben; laat het me weten. Dan kun je misschien het laatste half jaar met ons
meedraaien.
Tot zover!
Groet van de verkeerscommissie,
Joke, Silvia, Wietske, Marrigje en Geeske

