NIEUWSBRIEF juni 2018
Staat voor onderwijs dat meegroeit!

Agenda
Week van 4 juni -8 juni
Week van 11 juni – 15 juni
Dinsdag 5 juni
Vrijdag 8 juni
Zondag 17 juni
18 - 19 - 20 juni
Woensdag 20 juni
Week van 25 juni
Woensdag 27 juni
Vrijdag 29 juni
Maandag 2 juli
Vrijdag 6 juli
Vrijdag 13 juli
Woensdag 18 juli
Donderdag 19 juli
Vrijdag 20 juli
20 juli t/m 2 september
Maandag 3 september

Cito week 1
Cito week 2
Oud papier
Koffieochtend: “Dalton… een jaar verder”.
Vaderdag
Groep 7/8 op kamp naar Terherne
Kleuterfeest groepen 1 en 2
Oudergesprekken
Schoolreisje groepen 3 t/m 6 (meer info volgt )
Maandsluiting groep 4b/5
Schoonmaakavond 19.30uur
leerlingenraad
Eindmusical groep 8
Rapport mee
Afscheid van Juf Annie,meester Mark en juf Klazien
’s ochtend school tot 12.00 vakantie!
Zomervakantie!!
Start schooljaar 2018-2019

Koffieochtend : ‘Dalton…… een jaar verder! ’
Vrijdag 8 juni a.s. is alweer de laatste koffieochtend van dit jaar. Afgelopen jaar hebben we u via de
nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen op het gebied van Dalton op de Kogge.
Tijdens deze koffieochtend willen we juist ook de kinderen laten vertellen n laten zien hoe zij het
ervaren en welke veranderingen zij het afgelopen jaar hebben meegemaakt.
De leerlingen uit de leerlingenraad vertellen er graag meer over!
Om 8.30uur staat er een bakje koffie/thee 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.
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Resultaten IEP
17 en 18 april hebben de leerlingen uit groep 8 weer de eindtoets gemaakt. Op de Kogge doen we dat
doormiddel van de IEP-toets. Ook dit jaar zijn we weer super trots op álle leerlingen en is er weer een
mooie score behaald. Met een mooie 83,3 zitten we boven het landelijk gemiddelde. De gesprekken
met de leerlingen ,ouders en de leerkrachten van groep 8 vinden deze week plaats. De vervolgschool
is bekend en nu op naar de musical……een tijd vol veranderingen!

Afscheid juffen en meester
Zoals al eerder aangegeven moeten we aan het eind van dit schooljaar helaas afscheid nemen van een
aantal fijne collega’s. Natuurlijk laten we ze niet zomaar gaan en daarom kan er op donderdagmiddag
19 juli onder het genot van een hapje en drankje afscheid genomen worden van deze toppers. Meer
informatie hierover volgt.

Even in het zonnetje….
Namens alle kinderen en het team: Dank je wel Klaas-Willem Reijne voor het (tot 2 maal toe) in elkaar
zetten van de picknicktafel….super fijn zo’n helpende vader! Er wordt door de kinderen en de
leerkrachten dankbaar gebruik van gemaakt.
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Privacy binnen Stichting Gearhing
Wij zijn een vooruitstrevende scholengroep. Wij zien ontwikkeling als een van de belangrijkst
opdrachten binnen het onderwijs. Dat betekent dus ook dat we de ontwikkelingen rondom privacy erg
belangrijk vinden. Als het gaat om de privacy van onze (toekomstige) leerlingen, ouders en/of
medewerkers heeft bewustwording vooral onze focus. Het afdekken van onze wettelijke
aansprakelijkheid met allerlei documenten is ook belangrijk, maar het gaat om de bewustwording van
ons handelen op dit vlak.
Functionaris Gegevensbescherming
Op dit moment zitten we dan ook volop in deze ontwikkeling. Er is een Functionaris
Gegevensbescherming aangesteld binnen de scholengroep, die we zien als een soort
vertrouwenspersoon van de privacy en de persoonsgegevens. Gaat iedereen binnen de scholengroep
zorgvuldig om met privacy van gegevens en wachtwoorden? Welke persoonsgegevens worden binnen
de scholengroep verwerkt, met welk doel en hoelang worden gegevens bewaard?
Binnenkort vindt u meer informatie en het beleidsplan op de website van Gearhing.

Update groepsindeling 2018/2019
Groep 1/2

Deze groep start
met 26 leerlingen




Groep 3  2/3

Deze groep start
met 15 leerlingen




Groep 4/5
Groep 5/6
Groep 6/7
Groep 8

22 leerlingen
21 leerlingen
21 leerlingen
21 leerlingen

Met extra inzet van een onderwijsassistent
Na de Kerstvakantie stromen ± 8 leerlingen van groep 2
door naar groep 2/3
Na de Kerstvakantie wordt dit een combinatiegroep 2/3.
Voordeel van het starten met een kleine groep 3 is dat de
basis in het eerste half jaar gelegd wordt voor het
leesproces. Na de Kerstvakantie zijn alle letters
aangeboden in groep 3 en begint de fase van vloeiend en
vlot lezen.

*De aantallen van de groepen kunnen nog wijzigen met 1 of 2 leerlingen.

Tijdens de inloopmomenten kwamen er een aantal vragen/adviezen over de groep 2/3 en hoe de
splitsingen van groep 5 en 6 eruit komen te zien. Er was een kleine opkomst en de geluiden waren
positief over de gemaakte indeling.
Afgelopen week zijn de vacatures verspreid en kunnen we dus verder met de invulling van het plaatje.
Zodra de sollicitaties zijn afgerond, dan berichten we u hierover.
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IJlst 750: zeilen voor de jeugd
In samenwerking met de IJlster zeilvereniging Sterke Yerke en ervaren zeiler en instructeur Bas
Ludemann uit IJlst organiseert de stichting IJLst 750 op vrijdag 22 juni ‘s middags na schooltijd en
zaterdag 23 juni een zeilclinic voor de IJlster lagere schooljeugd op de Geeuw in de buurt van de
molen de Rat.
Op vrijdagmiddag 22 en zaterdag 23 juni krijg je les in een optimist en kun je op die manier kennis
maken met de zeilsport. Ervaren instructeurs geven je les op deze dagen.
Wie kunnen er meedoen ?: Alle basisschool leerlingen van IJlst uit de groepen 5, 6, 7 en 8.
Je moet tenminste beschikken over zwemdiploma A, volg je nog zwemles maar heb je (nog) geen
diploma dan kun je helaas niet meedoen. Er zijn geen kosten aan verbonden, de
deelname is gratis. Je kunt je aanmelden door je ouders voor 4 juni 2018 een mail
te laten sturen naar: info@ijlst750.nl met daarin je naam, adres, geboortedatum,
in welke groep je zit en over welke zwemdiploma’s je beschikt. We beginnen op de
vrijdagmiddag om 14:30. De precieze tijden ontvang je per mail na je aanmelding.
De zeilclinic gaat alleen door wanneer het weer dit toelaat. Bij slecht weer wordt
de clinic afgelast, er is geen vervangende datum beschikbaar.
Bestuur IJlst 750.

Liet 2018
Zoals jullie misschien al live hebben kunnen horen en zien, of via Youtube hebben kunnen
bewonderen……we hebben echte artiesten in onze groepen 6, 7 en 8!
Samen met juf Doete en meester Johannes (verantwoordelijk voor tekst en muziek) doen de
kinderen uit groep 6, 7 en 8 mee aan de wedstrijd SJONG! 2018.
We houden jullie op de hoogte hoe het verder gaat maar de verwachtingen zijn hoog gespannen.
Hieronder alvast de tekst van het lied zodat we binnenkort z’n allen het lied over ons schoolplein
kunnen laten galmen. Dan wordt de Kogge, net als de nieuwe fontein, ook nog een toeristische
trekpleister!
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Kogge groep 6,7,8 – Kom mar by ús

De Kogge kids zie ons hier varen
We kijken richting horizon
Met elkaar over de woeste baren
De trossen los want hé het roer moet om
Leef als in een game
Het avontuur is om je heen
Kom maar met ons mee
Dan leven we voor twee

Wolsto springe, drave, fleane kom mar by ús
Wolsto klimme, laitsje, dreame kom mar by ús
Bist fertrietlik, bist it paad kwyt, bring ik dy thús
Wolsto sjonge, dûnsje, spylje, doch it mei ús
O-we-o-we-o
O-we-o-we-o
Opgescheept met climate changing
Het gas verdwijnt alles raakt op
Hier staan wij, we gaan de wereld changen
De aarde helpen we er bovenop
Leef als in een game
Het avontuur is om je heen
Kom maar met ons mee
Dan leven we voor twee
Wolsto springe, drave, fleane kom mar by ús
Wolsto klimme, laitsje, dreame kom mar by ús
Bist fertrietlik, bist it paad kwyt, bring ik dy thús
Wolsto sjonge, dûnsje, spylje, doch it mei ús
https://youtu.be/PO6HSFkmi84
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