NIEUWSBRIEF november/ december 2018

Staat voor onderwijs dat meegroeit!

Agenda november 2018
Woensdag 28 nov t/m 3 dec.

Woensdag 28 november
Vrijdag 30 november
Dinsdag 4 december
Woensdag 5 december
Woensdag 19 december
Vrijdag 21 december
Vrijdag 21 december
Maandag 7 januari

Surprises van groep 5 t/m 8 mogen mee naar school
Groep 5 t/m 8 naar Sinterklazemearke in Winsum
Leerlingenraad (2)
Oud papier
Sinterklaasfeest op de Kogge (meer info volgt)
Kerstfeest op de Kogge (17.00-19.00uur: meer info volgt)
Laatste Nieuwsbrief 2018
12.00 start Kerstvakantie : leerlingen ’s middags vrij!
Weer naar school…2019!

Voorstellen leerlingenraad schooljaar 2018-2019
Ook dit schooljaar is er weer een leerlingenraad gekozen door de kinderen uit de groepen 6 t/m 8. Deze
leerlingen vertegenwoordigen eigenlijk alle leerlingen op de Kogge. Er hangt ook een ‘ideeënbus’ op het leerplein
waar de andere leerlingen suggesties en/of bespreekpunten kunnen inbrengen. De kinderen in de leerlingenraad
zetten zich in voor een goede en prettige gang van zaken op school.
Het is belangrijk dat wij als school luisteren naar wat er onder de kinderen leeft en wat ze nodig hebben om beter
te kunnen leren en ontwikkelen.
De leerlingenraad praat daarom zo’n 5x per jaar over onderwerpen, die voor alle kinderen op school van belang
zijn en werkt de ideeen samen met de school uit. De leerlingen uit de raad worden jaarlijks gekozen uit en door
de leerlingen van de school.
Dit jaar bestaat de leerlingenraad uit de volgende personen:







Jorn Dijkstra
Elske van der Werf
Melle Bouma
Twan Gerritsma
Silke Lobstein
Jelmer Ludemann
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♪♪ Hij komt …Hij komt! ♪♪
Afgelopen weekend is Sinterklaas weer in Nederland aangekomen en volgens de berichten komen Sint en zijn
pieten ook dit jaar weer op de Kogge! Uit de lokalen galmen al weer Sinterklaasliedjes, kloppen onze harten vol
verwachting en maken we ons klaar voor een warm ontvangst inclusief pepernoten!
Dit jaar helpen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 Sinterklaas weer door surprises te maken voor
elkaar. Vanaf woensdag 28 november tot uiterlijk maandag 3 december kunnen de kinderen de
surprises meenemen en tentoonstellen op het leerplein van de bovenbouw.
De surprise-inpakavond voor de onderbouw (ouders maken een surprise) is in het team geëvalueerd en er is
besloten om deze traditie aan te passen. We merken dat het maken van de surprises een leuke activiteit is voor
de meeste ouders, maar dat het voor de kinderen in de onderbouw minder leeft. Daarom hebben we besloten
dat Sinterklaas dit jaar voor een cadeautje zorgt voor alle kinderen in de onderbouw (groep 1 t/m 4)! 

♪♪ O, Denneboom……..♪♪
Het Sinterklaasfeest moet nog beginnen… maar toch alvast het volgende:
Na overleg met de ouderraad is besloten het kerstfeest met de kinderen dit jaar te vieren op
woensdag 19 december, een dag eerder dan u van ons gewend bent. Het blijkt dat veel
ouders op de donderdag voor de kerst vaak zelf afwezig zijn (Kerstbijeenkomsten van werk
e.d.). Hierdoor is het vinden van ouderhulp ook een stuk lastiger en kunnen veel ouders er
niet bij zijn. Daarom een dag eerder zodat kinderen én ouders samen zingend op het plein
kunnen staan.
De kinderen worden die middag om 17.00uur weer op school verwacht.
Vanuit de Kerstcommissie ontvangt u binnenkort meer informatie over de invulling van het Kerstfeest.

Overzicht Koffieochtenden
Op deze ochtenden staat de koffie/thee om 8.30uur voor u klaar! U bent als ouders 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.

Wanneer?

Onderwerp:

Dinsdag 8 januari

Thema ochtend: School- maatschappelijk werkster en
Schoolverpleegkundige
Opvoeden en multimedia
Dalton….weer een jaar verder!

Donderdag 21 maart
Woensdag 29 mei
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Nieuws vanuit de OR : schoonmaakavonden
Schoonmaakavonden
Naast de dagelijkse schoonmaak op De Kogge is er één keer per kwartaal ook een avond waarop
ouders/verzorgers van de kinderen even flink met stoffers, doekjes en stofzuigers door de lokalen en andere
vertrekken gaan. Een extra opfrisbeurt, zodat de kinderen onder prettige (lees: hygiënische) omstandigheden
kunnen spelen en leren.
Op 31 oktober was de eerste schoonmaakavond en dankzij de inzet van zo’n vijftien ouders was onze school een
paar uur later heerlijk opgeruimd en schoon. Hulde, en namens het lerarenteam en de OR nogmaals hartelijk
dank voor jullie inzet.
Maar, helaas moeten we ook constateren dat eenzelfde aantal ouders niet present was.
Misschien door werk, mogelijk door andere verplichtingen of zelfs simpelweg vergeten.
Jammer. Gelukkig is er op woensdag 9 januari al weer de kans om die misser goed te
maken, want ook dan staat er een schoonmaakavond gepland. We beginnen om 19.30
uur. Hebt u de vorige keer gemist, dan bent u dan alsnog van harte welkom aan te sluiten.
Natuurlijk, het kan een keer voorkomen dat iemand niet kan op de dag dat hij of zij is ingeroosterd. Probeer dan
alleen wel te ruilen, zodat we niet onderbezet zijn en dingen blijven liggen – bijvoorbeeld in het lokaal waar uw
kind van maandag tot en met vrijdag geniet van zijn of haar schooltijd.
En voor de agenda toch ook nog even de andere poetsdata: woensdag 10 april en woensdag 26 juni. Wanneer u
aan de beurt bent kunt u bijvoorbeeld terugvinden in de e-mail Reminder schoonmaakavond die u op 29 oktober
van school (via mail van Conny Jansen) heeft ontvangen.

Nieuws vanuit de OR: oud papier
Oud papier
Om het onze kinderen nog prettiger te maken op school, zijn de inkomsten van het inzamelen van oud papier
enorm belangrijk. Zo worden met het geld voor een deel de schoolreisjes gefinancierd, hoeft de jaarlijkse
ouderbijdrage niet omhoog en is ook een deel van het leerplein ingericht. Oud papier heeft voor de kinderen dus
enorm veel waarde, zoals u ziet.
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Daarom is het belangrijk dat het ophalen goed verloopt en daarbij doen we dus een beroep op de
ouders/verzorgers van onze leerlingen. Een keer per maand staat er een ophaaldag op de agenda, waarbij met
behulp van een aantal enthousiaste vrijwilligers, maar ook zeker ouders een rondje door IJlst wordt gemaakt.
Alleen liep dat de laatste keren niet helemaal naar wens door een gebrek aan mankracht. Dat moet natuurlijk
anders.
Daarom bij deze de oproep: bekijk het rooster voor het helpen bij de inzameling nog eens goed en zorg dat u
present bent. En kunt u die dag niet, zorg dan a.u.b. voor vervanging. Een goed verloop van de oud papieractie
blijft enorm belangrijk, want mede dankzij de opbrengsten kunnen de kinderen extra prettig naar school.
Toch ook nog even een herinnering dat er iedere maandagochtend tussen 08.00-08.30 uur ook oud papier
ingeleverd kan worden op school. Hoe meer er op maandag al gebracht wordt – kleine moeite toch, als u toch al
met de auto langs school komt – hoe minder werk er ook is tijdens de ophaaldag.
De vaste vrijwilligers beginnen al eerder dan 18.15 uur aan de ophaalronde. Zij zouden tussen 14.00-16.00 uur
ook al hulp kunnen gebruiken, dus mocht dat u beter passen, ook dan bent u welkom.

Vanuit de verkeerscommissie
Afscheid Geeske Cnossen
Geeske Cnossen is, na 6 jaar zitting in de verkeerscommissie, gestopt met haar
werkzaamheden hiervoor. Onder andere door haar inzet is er een
verkeerscommissie vanaf 2012 actief op De Kogge en heeft de Kogge het
predikaat Verkeersveilige school gekregen. Tjitske Bakker neemt haar plek over
in de commissie. Fijn!
Fietslichtcontrole
Nu het ‘s ochtends vroeg naar school toe nog schemerig is en ‘s avonds eerder
donker, is goede fietsverlichting belangrijk. Daarom hebben de leerlingen op
vrijdag 9 november elkaars fietsverlichting gecontroleerd. Bij de lagere groepen
hielp de verkeerscommissie een handje. Bij de meeste leerlingen was dit goed
voor elkaar!
Een tût en dérût
Onze school beschikt over een mooie ‘ een tût en dérût’ plek. We zien met grote
regelmaat dat deze plek als parkeerplek wordt gebruikt en dat is uiteraard niet de bedoeling. Daarom willen wij
jullie er op wijzen om de ‘tût en dérût’ plek ook als zodanig te gebruiken.
Groet Marrigje Albertsma
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Traktaties
Het blijft altijd een mooi gezicht: een jarige jop of jet met of zonder feestmuts met
traktaties langs de groepen! Bij de andere klassen krijgen de kinderen een felicitatie,
een sticker van de meester of juf op de verjaardagskaart en krijgt de leerkracht een
traktatie.
Voorheen deelden de kinderen ook nog traktaties uit aan broertjes/ zusjes in andere
groepen. Dit doen we vanaf nu anders: de kinderen delen hun traktaties uit aan hun
klasgenootjes, gaan natuurlijk wel de andere groepen langs maar bewaren de
eventuele traktatie voor broer/zus voor thuis.

Dalton update:
Afgelopen donderdagmiddag (na schooltijd) heeft het team van de Kogge weer een Daltonbijeenkomst
gehad. Dit keer lag het accent o.a. op ‘ de actieve en zelfstandige rol van de leerling’. Tevens hebben we
binnen het team geïnventariseerd waar nog vragen zijn en bij wie je daar antwoord op zou kunnen krijgen
(vraag en aanbod) door collegiale consultatie: kijken bij en leren van elkaar!
Ook het gebruik van het planbord is verder besproken en hier is het team diezelfde middag praktisch mee
aan de slag gegaan. In alle groepen, van kleuters tot en met groep 8, gaan de leerkrachten en leerlingen met
het planbord werken: Hoe plan je werk in? Wanneer doe je wat? Heb ik wel genoeg tijd? Wat doe ik als ik
alles al gedaan heb? Veel vragen voor zowel leerlingen als leerkrachten waar we door middel van
samenwerken, evalueren en reflecteren op zoek gaan naar antwoorden.

