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Studiedag - alle leerlingen zijn vrij
Halve finale schoolschaken Westfriesland
Intekenen ouder-kindgesprek / 10-minutengesprek
Studiedag - alle leerlingen zijn vrij
Voorjaarsvakantie
Deze week ouder- kindgesprekken / 10-minutengesprek
Inschrijfochtend nieuwe kleuters van 8.45 tot 12.00 uur
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Beste ouder(s)/verzorger(s),
In het nieuws wordt op dit moment veel aandacht besteed aan onder andere de invalproblematiek in het basisonderwijs.
Na een landelijk onderzoek in de afgelopen periode, bleek dat er voor bijna 1000 basisschoolklassen problemen zijn
ontstaan door afwezige leerkrachten. 80 Groepen zijn naar huis gestuurd, 194 groepen verdeeld over andere groepen, 220
leerkrachten hebben op hun vrije dag ingevallen en in nog eens honderden anderen groepen stonden stagiaires,
directeuren en onderwijsassistenten voor de groep. Dit is ook één van de redenen, waarom de stakingsbereidheid in het
basisonderwijs zo groot is.
Al een aantal jaar kiezen er steeds minder studenten voor de opleiding tot leerkracht basisonderwijs en kiezen bevoegde
leerkrachten voor een andere (aantrekkelijkere) baan. Afgelopen jaren was dit al te merken rond de grote steden, maar nu
ook zeer merkbaar in West-Friesland.
Sinds dit schooljaar is het ook merkbaar bij ons op obs De Koet. Als een leerkracht zich ziek meldt, lukt het vaak niet om
een invalkracht te vinden. Vaak doen wij een dan beroep op leerkrachten die met pensioen zijn of lossen we het intern op.
Een andere collega werkt extra. Als dit niet mogelijk is, verdelen we een klas over de andere groepen. Dit zorgt voor extra
belasting van de andere groepen en de overige leerkrachten. Dit kunnen we daarom niet structureel doen, wij zijn in dat
geval helaas genoodzaakt de leerlingen vrij te geven. Wij brengen u dan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Als u niet in de
gelegenheid bent uw kind(eren) op te vangen, kunt u dat altijd op school melden.
Het komt ook voor dat een leerkracht zich 's ochtends ziek meldt. Rond 7.30 uur weten wij of er een invaller beschikbaar is.
Wij brengen u dan zo snel mogelijk per mail op de hoogte van de situatie en de keuze die we hebben moeten maken.

Wij begrijpen dat dit voor u en uw kind(eren) heel vervelend kan zijn. Wij hopen wel op uw begrip, we doen ons best dit
elke keer op de juiste manier op te lossen.
Mocht u nog vragen hebben horen wij dat graag.
Marloes Goesinnen
Directie

Rapport
Het onderwijs is in ontwikkeling en steeds meer gericht op eigenaarschap van de leerling. Zo wordt er niet alleen aandacht
besteed aan het resultaat, maar vooral aan het proces. Het vergroten van ervaringen en vaardigheden. Een oordeel staat
soms ‘ervaren’ in de weg. Wij streven er naar dat kinderen met zelfvertrouwen en verwondering leren Leren. Zo proberen
wij leerlingen niet alleen met kennis, maar vooral met een rugzak vol gereedschap (vaardigheden en ervaringen) naar het
voortgezet onderwijs uit te laten stromen.
Mede hierdoor zal het rapport in de loop van de tijd aangepast worden. Sommige onderdelen van het digitale rapport
zullen leeg blijven. Daar in tegen gaan leerlingen steeds meer reflecteren op hun eigen gedrag en leerontwikkeling. Door
leerlingen mede verantwoordelijk te maken voor hun ontwikkeling, voelen leerlingen zich meer betrokken, gemotiveerd en
draagt het bij aan een natuurlijke ontwikkeling. De ouder- en kindgesprekken dragen hier ook aan bij.
Het rapport wordt op deze manier steeds meer een rapportfolio van de leerling zelf.

Inschrijfochtend nieuwe kleuters
Op woensdag 21 maart is de openochtend, waarop ouders hun zoon/dochter aan kunnen
melden.
Zou u zo vriendelijk willen zijn ouders van toekomstige kleuters hierover te informeren?
Voor ons als school is het van belang om te weten hoeveel leerlingen er volgend schooljaar
instromen. Alvast bedankt!

Studiedag 4xWijzer – 1 februari
Vertelt uw zoon/dochter wel eens over 4xWijzer? U zult verbaasd staan wat ze weten.
Door het op hun eigen manier te leren, kun kinderen het beter onthouden. Zo staat er in de
kleuterklassen een echte raket en weten veel kinderen van de onderbouw de planeten te
benoemen. In de bovenbouwgroepen wordt er gewerkt over kunstgeschiedenis. Op de
themamuur is de tijdlijn te zien, die steeds verder gevuld wordt.
U bent van harte welkom om na schooltijd met uw zoon/dochter even de klas in te lopen,
zodat ze u kunnen laten zien waar ze mee bezig zijn.
Morgen zijn alle leerlingen vrij in verband met een studiedag. Deze dag staat in teken van
4xWijzer en wordt verzorgd door Marco Bastmeijer.
Opendagen Voortgezet Onderwijs
De opendagen van het Voortgezet Onderwijs zijn weer volop in gang. Op de website van de VO-scholen en op het prikbord
in de hal is de informatie te vinden. Ook ouders van leerlingen groep 7 adviseren wij alvast een kijkje te gaan nemen.

Ouderavond gamen / social media, genotsmiddelen en puberteit
Speciaal voor ouders van leerlingen groep 7/8 organiseren wij in samenwerking met de JGGZ en de Brijder Stichting een
ouderavond over gamen, sociale media, genotmiddelen en puberteit.
Dinsdag 20 februari 2018
20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
obs De Koet
“Moet ik nou juist wel of juist niet grenzen stellen aan het beeldschermen van mijn kind?”
“Klinkt goed hoor, weten waar je kind mee bezig is maar ze vertelt ons nooit wat”
Jongeren zoeken hun eigen weg, maken zich in de puberteit steeds meer los van thuis en
trekken het liefst met leeftijdsgenoten op. Waarden en normen van thuis worden in twijfel getrokken.
Daarbij is de puberteit een periode van experimenteren en spelen groepsdruk en sociale media een belangrijke rol.
Over weerbaarheid wordt veel gesproken en geschreven. Wat is nou eigenlijk het belang van weerbaarheid?
Weerbaarheid, herkennen van gevoelens en het vormen van een eigen mening zijn van invloed op keuzes die jongeren
maken.
Ouders zijn een belangrijke schakel en als ouder is het goed om op de hoogte te zijn van middelen en hun risico’s. Hoe ga je
in gesprek met je kind over dit soort zaken, wat kun je als ouder doen?
Tijdens deze avond staan bovenstaande onderwerpen centraal. Mocht uw zoon of dochter niet in groep 7/8 zitten, maar
wilt u wel graag aanschuiven, dan kunt u zich opgeven via de mail: info@obsdekoet.nl .

Techniek op obs De Koet
Niet alleen techniek in het technieklokaal, maar ook op het schoolplein!
Deze week liet Niels (groep 5/6) de zelfgemaakte auto zien, met een motor van een
grasmaaier. Vol trots reed hij over het schoolplein en vol verwondering stond
iedereen te kijken!

Herdenking
Op woensdag 24 januari vond er op obs De Koet een herdenking plaats ter nagedachtenis aan de Amerikaanse
bommenwerper die neerstortte tijdens de Tweede Wereldoorlog in een weiland in Midwoud. Het was zaterdag 20 januari,
precies 73 jaar geleden dat de Amerikaanse piloten omkwamen.
De leerlingen van de groepen 7/8 kwamen samen bijeen. Peter Sasburg toonde ons een informatieve film en vertelde ons
interessante verhalen en Hans Meurs (bewoner van Midwoud) vertelde wat zijn vader heeft betekend in de oorlog als
verzetsman. Ook was wethouder H. Tigges aanwezig namens gemeente Medemblik.
De Nederlandse verzetsman Johannes Petrus Roosje (neergeschoten op 17 februari 1945) is tevens onder de aandacht
gebracht bij de leerlingen.
Zowel bij het door de school geadopteerde monument voor de kerk in Midwoud als bij de herdenkplek van J.P. Roosje is
een krans neergelegd. Een mooie manier om met de leerlingen te blijven herdenken en stil te blijven staan bij hoe
dankbaar we mogen zijn dat we nu in vrijheid leven.

Hondenpoep
Hondenbaasjes:
Graag hondenpoep opruimen,
wij spelen buiten graag op een schoon plein.

Zit met Pit!
Vandaag hebben de groepen 5/6 een workshop gehad met als thema ‘Zit met Pit!’, waarbij aandacht is
besteed aan een gezonde zit-houding. Een aanbod voor scholen gesubsidieerd vanuit de gemeente. Het
bewust worden van een gezonde houding voor het luisteren naar de instructie, kijken naar tv, werken
op een computer en bijvoorbeeld tijdens het lezen van een boek aan tafel.
De ouders van de leerlingen groep 5/6 ontvangen via de mail hierover een ouderbrief.

Oproep: wie zingt er mee?
Het orkest is op zoek naar een aantal kinderen die mee willen zingen met
het orkest van het liedje : “Op een onbewoond eiland” van kinderen voor
kinderen.
Generale repetitie is zaterdag 17 februari om 16.00.
Concert is ook 17 februari , aanvang 19.30.
Graag deze week via de mail opgaven: d.a.mazereeuw@icloud.com

Gabberpas ter overname
Ter overname: Een gabberweek pas, omdat we toch hebben besloten om op vakantie te gaan.
1 keer bovenbouw met de volgende activiteiten:
maandag
: koken
dinsdag
: taarten van gabber
vrijdag
: duiken
prijs : n.o.t.k (lees voor een prikkie). Voor meer informatie: 0623670990 (Marlies de Groot)

