NIEUWSBRIEF OKTOBER/NOVEMBER 2017
Staat voor onderwijs dat meegroeit!

Agenda oktober/november 2017
Vrijdag 20 oktober
Ma. 23 t/m vrijdag 27 okt.
Dinsdag 31 oktober
Vrijdag 3 november
Dinsdag 7 november
Vrijdag 10 november
Zaterdag 11 november
Woensdag 15 november
Woensdag 22 november
Vrijdag 24 november
Maandag 27 november
Woensdag 29 november
Vrijdag 1 december

Leerlingen om 12.00 vrij
Herfstvakantie t/m vrijdag 27 oktober
Schoonmaakavond: 19.30-21.30uur
Maandsluiting groep 1/ 2 A (Ans) om 11.15uur
Oud papier
Koffieochtend 1 : Lezen: “Hoezo belangrijk? “
Sint Maarten
MR-vergadering
Onderwijsdag GEARHING : leerlingen zijn vrij
St. Nicolaas sprookje Sneek (groep 3 en 4: meer info volgt)
Deze week oudergesprekken op uitnodiging van de leerkracht
Sinteklazemearke Winsum (groep 5,6,7 en 8: meer info volgt)
Maandsluiting groep 7b/8

Voorstellen leerlingenraad
Ook dit schooljaar is er weer een leerlingenraad gekozen door de kinderen uit de groepen 5 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:
 Lars Dijkstra (groep 8)
 Aaliyah Barri (groep 8)
 Jesse Feenstra (groep 6)
 Milan Feenstra (groep 6)
 Noelle van der Werf (groep 5)
 Tieme de Boer (groep 5)
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Overzicht van de maandsluitingen 2017-2018
Hier een overzicht van de maandsluitingen voor dit schooljaar.
Via de leerkracht van de groep waarin uw kind zit ontvangt u ,indien nodig, meer informatie over de tijden en
eventuele benodigdheden. Iedere groep presenteert zich via de maandsluiting op een creatieve, ludieke,
muzikale, theatrale, originele wijze naar de ouders .
Vrijdag 3 november 2017

Groep 1 / 2 A (Ans)

Vrijdag 1 december 2017

Groep 7b /8 (Franciska/Johannes)

Vrijdag 26 januari 2018

Groep 1 / 2 B (Nynke /Klazien)

Vrijdag 16 maart 2018

Groep 3 / 4 (Annie /Hilda/ Lucy)

Vrijdag 18 mei 2018

Groep 6 / 7 (Doete/ Lucy)

Vrijdag 29 juni 2018

Groep 4 / 5 (Mark/ Marike)

Dalton: stand van zaken
Op de studiedag van 21 september j.l. zijn we als team van de Kogge weer verder gegaan met ons traject richting
Daltononderwijs. Dit keer zijn we opgesplitst en op bezoek geweest bij 2 ervaren Daltonscholen in Leeuwarden en
in Balk. Mooi om te zien hoe zo’n bezoek weer nieuwe inzichten en inspiratie geeft aan ons. Ook kwamen we tot
het besef dat we op de Kogge al heel goed op weg zijn! Binnen het team zijn werkgroepjes geformeerd die zich
o.a. bezig gaan houden met het verder ontwikkelen van : de taakbrieven, het planbord, het doelenbord en de
cheftaken. Uw kind kan er vast al wel wat meer over vertellen! Tijdens onze overleggen en vergaderingen is
Dalton een steeds terugkerend punt op de agenda: zo blijven we elkaar inspireren en enthousiasmeren en krijgt
het steeds meer vorm op de Kogge.

Terugkijken op de Gouden weken
Wat zijn we dit jaar goed begonnen met elkaar en wat een positieve geluiden
ontvangen we van de kinderen, ouders en leerkrachten.
Er heerst een hele positieve sfeer in en om de school…..fijn om te horen én te
voelen. De eerste weken investeren in groepsvorming, het elkaar beter leren kennen
en als groep afspraken maken, is zó belangrijk…..hier kunnen we mee verder!
Pleinkunstwerk gemaakt door álle leerlingen van De Kogge.
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Het samen werken samen met Jeanette Scheffer aan het
thema Goud was geweldig! De school hing vol met de
mooiste kunstwerken en ook op het plein was echte KUNST
te zien. Ook op deze manier hebben we samen kunnen
werken: niet alleen met kinderen uit je eigen groep maar
met kinderen uit álle groepen: groepsdoorbrekend werken!
In de groepen zijn de juffen en meesters druk bezig geweest
met groepsvormende activiteiten om elkaar beter te leren
kennen.
Je merkt nu al dat de kinderen trots zijn op hun eigen groep
en juf en/of meester….en andersom ook!
De informatieavonden in groep 1/ 2 , 3 en 8 zijn goed bezocht.
De startgesprekken met ouder en kind zijn door zowel ouders, leerkrachten en de leerlingen als positief ervaren.
Kinderen leren zo ook zélf na te denken over wat ze willen leren dit schooljaar en wat ze er voor nodig hebben om
bepaalde doelen te behalen.
“Mooie en onverwachte gesprekken” aldus een leerkracht en: “Ik vind het leuk dat ik samen met mijn ouders en
de juf mag praten over wat ik wil doen en hoe ik dat ga doen ”.

Overzicht 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.

Wanneer:

Onderwerp:

Vrijdag 10 november 2017

Lezen: Hoezo belangrijk?!

Vrijdag 14 december 2017

‘Staal’ op De Kogge

Vrijdag 6 april 2018

Kanjertraining

Vrijdag 8 juni 2018

Dalton….een jaar verder!
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Nieuws uit de groepen via de website
Dit jaar willen we nieuws uit de groepen en foto’s 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. Het plaatsen van nieuwe berichtjes op de website zal zoveel mogelijk gelijklopen met
het uitkomen van de Nieuwsbrief.

Oud papier en Stichting Voorzieningen
Al een aantal jaren zamelen we met de hele school oud papier in. Dit levert een mooi extra potje op dat ten
goede komt aan de Stichting Voorzieningen OBS De Kogge. Met het geld uit deze stichting worden spullen
gekocht waar de school anders geen geld voor heeft. Zo is er de afgelopen jaren bijvoorbeeld een handtrekwagen
voor het ophalen van het oud papier gekocht, nieuwe podiumgordijnen voor de middenruimte en is er een
digibord voor de kleuters aangeschaft. Maar ook is de huur van de Utherne voor de musical van groep 8 de
afgelopen twee jaar hiermee gefinancierd. Kortom allemaal goede dingen waar vrijwel alle kinderen op school
wel iets aan hebben.
Zoals jullie weten is het mogelijk om elke maandagmorgen het oud papier op school te brengen. Daarnaast wordt
het maandelijks door een aantal vrijwilligers langs de huizen opgehaald. Dit laatste wordt echter steeds lastiger.
De huidige vrijwilligers doen dit werk al lange tijd. Sommige hiervan zijn op leeftijd of hebben geen kinderen meer
op de Kogge zitten. Vanuit de OR hadden we zoiets; dit moet toch anders kunnen? In verschillende wijken van IJlst
wordt het oud papier al gezamenlijk opgehaald door de ouders van onze school die in die wijk wonen. Dit initiatief
willen we graag in heel IJlst gaan opzetten!
We willen de aankomende tijd gaan inventariseren welke gezinnen in welke wijk wonen en hiervoor een
ophaalschema maken. De bedoeling is dan dat elk gezin ongeveer een à twee keer per jaar het oud papier in hun
eigen wijk ophalen en dit vervolgens naar het verzamelpunt op school brengen. Dit ophaalschema verwachten we
begin november klaar te hebben. We zullen dit dan via de algemene schoolmail aan jullie zenden.
We hopen dat jullie allen open staan voor dit initiatief en hier aan mee willen werken!
De opbrengst van het oud papier komt volledig ten goede aan de school en zo ook aan jullie kinderen. Op deze
manier hopen we de oud papier opbrengst nog hoger te krijgen en deze voor meer doeleinden in te kunnen
zetten.
Mochten jullie vragen hebben over dit nieuw initiatief, spreek één van ons dan even aan of stuur een mailtje naar
ons emailadres (or.kogge@gearhing.net).
De OR
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Logopediepraktijk in IJlst
Herkent u dit?







‘Ik kan mijn zoontje niet verstaan, hij wordt dan boos’
‘Mijn dochter spreekt een aantal klanken niet uit’
‘Ik heb twijfels of mijn kind alles goed begrijpt wat ik tegen hem zeg’
‘Mijn kind heeft moeite met hakken en plakken op school.’
‘De tandarts zegt dat de tanden van mijn dochter scheef staan omdat ze duimt.’
‘Mijn kind vertelt niets in de klas omdat hij stottert.’

Zomaar een aantal voorbeelden uit de praktijk die wij als logopedisten dagelijks tegenkomen binnen onze
vestigingen. De problemen kunnen uiteen lopen van spraak, taal, mondmotoriek tot aan lezen, gehoor en
stotteren. De logopedist helpt en begeleid uw kind bij o.a. deze diverse problemen.
Communicatie is onmisbaar en zeker niet vanzelfsprekend. Je moet bijvoorbeeld goed kunnen horen en alles
goed kunnen begrijpen. Daarnaast moet je oogcontact kunnen maken, op je beurt kunnen wachten en kunnen
luisteren. En ook voldoende duidelijk kunnen spreken, genoeg woorden kennen, zinnen kunnen maken en
verhalen kunnen vertellen zijn belangrijk.
Door behandeling bij de logopedist kan uw kind spelenderwijs leren verstaanbaarder te spreken, kan de
taalontwikkeling van uw kind op gang worden gebracht en worden uitgebreid. Kan uw kind opdrachten beter
leren begrijpen maar kunnen ook schadelijke mondgewoonten (duimen, vingerzuigen, speenzuigen) worden
afgeleerd. Uw kind kan leren vloeiender te spreken en geholpen worden bij het op gang brengen van het
leesproces als blijkt dat uw kind dit op school niet voor elkaar krijgt.
Heeft uw kind logopedie nodig?
Wij helpen u graag verder! Vanaf heden kunt u terecht voor logopedie bij Salverda Logopedie ( logopediste
Evelien Wiersma). U vindt ons bij Fysio Wymbrits aan de Dassenboarch 23/b in IJlst. Tevens is Salverda Logopedie
gevestigd in o.a. Heeg, Wommels en Berlikum.
We zijn al meer dan 10 jaar een vertrouwd adres in Friesland voor all-round logopedie en bieden behandelingen
op maat.
Daarnaast kunt u ook terecht voor gespecialiseerde zorg bij ons.
Onze specialisaties zijn o.a.:
 Stemstoornissen
 Spraakproblemen
 Oromyofunctionele therapie ( therapie waarbij afwijkende mondgewoonten worden afgeleerd en de
mondmotoriek wordt getraind)
 Spraakproblemen bij een schisis ( lip-/kaak-/ gehemeltespleet)
 Preverbale logopedie ( logopedie bij eet-/drinkproblemen bij zeer jonge kinderen)
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We hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering en kijken graag samen met u hoe logopedie voor uw
kind kan werken. We spreken fries of nederlands, afhankelijk van uw voorkeur. Waar nodig komen we bij
mobiliteitsproblemen, aan huis. Doordat Salverda Logopedie contracten heeft met uw verzekeraar, wordt de
logopedie vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen bijdrage ( onder de 18 jr.).
Onze praktijken zijn kindvriendelijk ingericht en plezier in de logopedie staat voorop!
Even kennismaken? Kom naar ons gratis inloopspreekuur voor vrijblijvend advies en meer informatie of bezoek
onze website!

Inloopspreekuur IJLST:
Maandag 30 oktober 10.30- 11.30 uur.
Maandag 13 november 10.30- 11.30 uur.
Laat ons weten dat u komt, dan nemen we echt even de tijd voor u.
Tel 06 33 986 200
info@salverdalogopedie.nl
salverdalogopedie.nl

Vanuit de ouderraad
Even voorstellen… Ik ben Nick Betgem, vader van Lize (groep 4) en Nora (groep 2). Sinds dit seizoen (2017-2018)
maak ik deel uit van het OR-team van de “de Kogge”. Voor de zomervakantie ben ik hiervoor gevraagd en daar
hoefde ik eigenlijk niet lang over na te denken. Ik ga het team versterken bij het organiseren van leuke activiteiten
zoals bijv. kerstfeest en de avondvierdaagse.
Ik woon samen met mijn vriendin Susan aan de Sudergoweg in IJlst. Zo het nu lijkt blijf ik hier ook nog wel even,
het is er fijn wonen: lekker dicht bij school, supermarkt om de hoek en de kids hebben veel vriendjes en
vriendinnetjes in de buurt.
Wat vaak niet van mij verwacht wordt is dat ik een echte “computernerd” ben. Ik werk al meer dan 10 jaar in de
ICT sector. Hedendaags ben ik eigenaar van Office IT in Sneek. Met een team van 10 man helpen we dagelijks vele
bedrijven met hun automatiseringsvraagstuk. Denk daarbij aan het leveren van nieuwe pc’s, ondersteunen bij
computerproblemen en natuurlijk leveren we zelf ook clouddiensten. Ik doe dit met erg veel plezier, heb fijne
collega’s, een prachtige kantoor in Sneek en méér dan genoeg uitdaging.
Naast werken houd ik uiteraard ook van ontspanning. Ik sport graag; je ziet me regelmatig een blokje hardlopen
over het schelpenpaadje. Boksen vind ik ook prachtig maar door omstandigheden staat dit op een laag pitje. Op
vakantie gaan vind ik geweldig! Met de kids ravotten op de camping, snowboardend door de alpen, formule1
kijken in Barcelona of canyoningen in Zuid-Frankrijk; het kan me eigenlijk niet gek genoeg. Daarnaast ben ik ook
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nog wel eens te spotten in de kroeg want ja….borrelen en gezelligheid behoren nou eenmaal ook tot één van de
vele hobby’s.
Met veel plezier zie ik uit naar de samenwerking met de ouderraad en de leerkrachten van de Kogge de
aankomende jaren! Heb je nog vragen!? Je vindt me vaak genoeg op of om het schoolplein!
Oant sjen!

Hallo, Ik ben Leanne.
Ik ben 18 jaar en loop dit hele jaar stage op De Kogge.
Ik volg de opleiding onderwijsassistent op de Friese poort in Sneek.
Ik zit nu in mijn laatste jaar en ben van plan hierna de Pabo te gaan doen in Leeuwarden.
Ik ben op maandag, dinsdag en woensdag
op school en zit in de klas van groep 4/5 bij meester Mark.

Vacature Ondersteuningsplanraad (OPR)
Namens het samenwerkingsverband vindt u in de bijlagen informatie betreffende vacante posities in de
ondersteuningsplanraad. Deze raad houdt zich bezig met de invoering van het Passend Onderwijs.
Graag uw aandacht hiervoor!

Eenmaal, andermaal………vacature MR op De Kogge !
In verband met het naderende vertrek van Audrey van der Galiën uit de oudergeleding van de MR, zijn we op
zoek naar vervanging.
De Medezeggenschapsraad (in de volksmond MR) is een door de overheid ingesteld autonoom orgaan
binnen de school. In de MR zijn personeel en ouders vertegenwoordigd. Er wordt over zeer uiteenlopende
onderwerpen gesproken.
Waarom zou je in de MR gaan?
Zitting nemen in de MR bied je een unieke kans om in de keuken van de school rond te kijken. Als MR-lid kun je
een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op De Kogge. Je bent nauw betrokken bij de school, kunt
meepraten en -beslissen over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en
doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op. Je krijgt de mogelijkheid om zaken die
onder de ouders/ verzorgers leven bespreekbaar te maken. Dit alles om de kwaliteit van het onderwijs te
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versterken en ervoor te zorgen dat OBS De Kogge een fijne school voor onze kinderen blijft!
Hoe meld je je aan?
Met deze oproep willen we ouders/ verzorgers uitnodigen om zich verkiesbaar te stellen voor de MR. Mocht je
vragen hebben over deze vacature, dan kun je contact opnemen met Conny Jansen. Ben je enthousiast?
Stel je dan kandidaat middels een korte motivatie gericht aan Conny Jansen (conny.jansen@gearhing.net).

