Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Wij zijn al weer een maandje aan het werk. Voor u ligt nummer 2 van
de St. Thomasluiden. Wij wensen u veel leesplezier toe.
De agenda voor de maand oktober:
Maandag 3 oktober:
Studiedag: kinderen vrij van school
Woensdag 5 oktober- vrijdag 14 oktober:
Project Kinderboekenweek: “Voor altijd jong!”.
Maandag 10 oktober:
19.30-21.00 uur: oudercafé (zie bijlage)
Woensdag 12 oktober:
10.30 uur: leerlingenraad
Donderdag 17 t/m 21 oktober:
Herfstavakantie
Woensdag 26 oktober:
Algemene ouderavond: “Actief Ouderschap”.
Vrijdag 28 oktober:
-Sint Thomasluiden-03

Even goed om te weten…
Kamp groep 8
Twee jaar geleden hebben we met het schoolkamp van groep 8 een
overstap gemaakt van Ameland naar Eernewoude. Dat was enerzijds
omdat de kampeerboerderij op het eiland niet genoeg plaats kon
bieden aan een groeiend aantal kinderen. Anderzijds wilden we na
zoveel jaren ook wel weer eens wat nieuws proberen. Uitgangspunt
bleef dat we met de groep-8-ers een meerdaags schoolreisje wilden
organiseren. Dit schooljaar hebben we te maken met 40
schoolverlaters en met dat aantal wordt het in Eernewoude wat krap.
We hebben besloten om het afscheidskamp van groep 8 dit
schooljaar weer op Ameland te gaan houden. Over de inhoud worden
de kinderen later ingelicht, maar deze boodschap vonden we zo mooi
dat we hem graag met u wilden delen.
In de groep is het inmiddels ook al gecommuniceerd.

Kwink
De kinderen werken sinds het begin van dit schooljaar met de nieuwe

methode van sociaal-emotioneel leren: Kwink. Zij zullen u er
misschien al iets over verteld hebben. Bij de methode hoort een
magazine met zeer lezenwaardige artikelen die ouders richting
kunnen verschaffen bij de opvoeding thuis. Het is mijn bedoeling om
zo nu en dan een artikel mee te sturen als bijlage bij de Sint
Thomasluiden. Dit keer een brief van Tea Adema, trainer bij
Opleiding tot kinder- en opvoedcoach. Het heeft als titel: “Help! Mijn
ouders noemen me een kanjer.” Het past naadloos in de filosofie van
Adler. Op de St. Thomasschool waar vindingrijkheid één van de
ankerpunten is waarop we ons onderwijs willen bouwen, past het
niet dat we gaan pamperen!
Welkom
De volgende leerlingen zijn in de vakantie vier jaar geworden, zijn
naar onze school verhuisd of komen in de maand oktober bij ons op
school.
Bij de Bezige Bijen:
-Tein Käller en Chayenne Boon
Bij de Kwakende Kikkers:
-Lucas Dijkstra
Wij wensen Tein, Lucas en Chayenne veel plezier toe in hun nieuwe
groep en we hopen dat zij snel vriendjes en vriendinnetjes zullen
vinden in hun nieuwe groep.
Cursus toetsenbordvaardigheid (typecursus)
Van circa 25 kinderen hebben we de aanmelding ontvangen en
doorgestuurd naar Type-instituut Noord. De ouders van die
leerlingen zullen gebeld worden en informatie ontvangen over de
typcursus.

De volgende Sint Thomasluiden
verschijnt 28 oktober 2016
Voor aankondiging: Wensen- en verwachtingenavond
Op de St. Thomasschool heeft een aantal leerkrachten en ouders
thema-avonden georganiseerd in het kader van het Oudercafé.
Hiermee geeft de school aan dat we gedurende de schoolloopbaan
van de kinderen samen met elkaar op weg gaan. In het IKC (Integraal
Kind Centrum)-traject willen we een nieuwe weg inslaan voor de
ontwikkeling van kinderen van 0-12 jaar. Hierdoor zal een
ononderbroken ontwikkelingslijn ontstaan. Belangrijk daarbij is het

gegeven dat dit een traject is waar ouders en school intensief gaan
samenwerken!
Door met elkaar in gesprek te gaan, leren we van elkaar.
Wij nodigen u van harte uit voor een wensen- en
verwachtingenavond op woensdag 26 oktober van 19.30 tot 21.00
uur. In week 41 ontvangt u de officiële uitnodiging
met wat meer informatie, maar met deze vooraankondiging kunt u
een aantekening in uw agenda zetten en de avond vast vrijhouden.
Teldatum 1 oktober 2016
Morgen is de teldatum en zullen we in totaal 335 kinderen tellen. Dit
betekent een groei ten opzichte van de vorige teldatum van 28
kinderen. Wanneer we zien dat vele scholen om ons heen een krimp
laten zien mogen we concluderen dat dit een mooie ontwikkeling is.
De ouders weten de weg naar de St. Thomasschool nog steeds te
vinden en schatten de wijze waarop we hun kinderen begeleiden op
waarde. Aan ons de uitdaging om samen met ons bestuur en de
Gemeente Leeuwarden een goede permante huisvesting te
realiseren.

Schoolschaatsen voor kinderen van groep 4 t/m 8
Op dinsdag 4 oktober vindt de eerste les plaats. Daarna gaan we
verder op de volgende dinsdagen: 11 oktober, 25 oktober, 1
november en 8 november. De lessen zijn van 11.00 uur tot 11.45 uur.
We vertrekken met elkaar om 10.15 uur in één grote groep, twee aan
twee naar de ijshal. Denkt u aan goed geslepen schaatsen, de muts
en de handschoenen. Zo maken we er een mooi schaatsfeest van!
Het is mogelijk om schaatsen te huren. Dit kost
€ 2,- per keer en moet elke keer ter plekke worden betaald.
Het zou fijn zijn als u de kosten van € 21,00 per kind per
ommegaande zou willen overmaken. (NL22RABO0135902770 t.n.v.
Ouderraad St. Thomasschool o.v.v. de naam en de groep van uw
kind(eren)).

De 10-minutengesprekken; “geen keuze-optie!”
De 10-minutengesprekken liggen weer achter ons. Er zijn weer vele
waardevolle gesprekken gevoerd. We komen steeds meer tot de
conclusie dat de vorm van het eerste gesprek een goede is. De
vragenlijst die de ouders invullen brengen goede gesprekken op
gang. Eerst al thuis met de kinderen (vele ouders betrekken de
kinderen namelijk bij de vragen) en later in het gesprek met de
leerkracht. Het is een prachtige ondersteuning van ons motto: “We
gaan acht jaar met elkaar op weg.” Dank voor uw inbreng!
Er is echter ook iets waar we ons zorgen over maken. Deze keer zijn
we meer dan anders geconfronteerd met ouders die niet kwamen
opdagen of die op het allerlaatste moment annuleerden. We vinden
dit een kwalijke zaak, mede omdat ruim van te voren de mogelijkheid
wordt geboden een voorkeur aan te geven. Wees daarom alert op de

nieuwsbrief!
Bij het kennismakingsgesprek die ik met u had aan het begin van de
schoolloopbaan van uw kind hebben we uitgebreid met elkaar
besproken dat we samen op weg gaan in de begeleiding van de
kind(eren) op school. Dan kan het niet zo zijn dat deze belangrijke
ontmoetingsmomenten worden vermeden. Dus wat ons betreft is
het bezoeken van de 10-minutengesprekken een
vanzelfsprekendheid en geen keuzeoptie.

Verslag MR bijeenkomst 20 september 2016
De MR van de Thomasschool heeft Peter Visbeek en Jan Kamstra
mogen verwelkomen in de oudergeleding van de MR. De derde
ouderzetel wordt hopelijk snel ingevuld. Ouders die zich hiervoor
hebben opgegeven worden persoonlijk benaderd. Froukje Meijberg
heeft als personeelslid zitting genomen in de MR. Juf Mieky en juf
Willeke zaten al in de MR. De punten die we tijdens deze vergadering
hebben besproken:
-Bijeenkomst SAC (schooladviescommissie) en de MR met als
mogelijk gespreksonderwerp: speerpunt
ouderparticipatie/ouderbetrokkenheid
-Het schooljaarverslag van het schooljaar 2015-2016
-Het Schoolondersteuningsprofiel tbv Passend Onderwijs
De volgende MR-vergadering is op dinsdag 15 november 2016. IKCvorming (Integraal Kind Centrum) zal iedere bijeenkomst een
terugkerend agendapunt zijn.
Het brengen van de kinderen naar de groep in de bovengang
Kinderen laten groeien naar zelfstandigheid is een van de mooiste
maar voor kinderen en ouders soms ook een van de moeilijkste
opdrachten waar we voor staan. Toch doen we een kind tekort als we
hem of haar dat niet gunnen. In de regel die we hebben vastgelegd
om uw kind op dinsdag, woensdag en donderdag alleen naar boven
te laten gaan ligt bovenstaand argument besloten. We merken dat
sommige ouders het lastig vinden om buiten het schoolgebouw
afscheid te nemen. Toch vragen we dringend om dat te doen. Vooral
om zelfstandigheid een kans te geven en het zelfvertrouwen van
kinderen op te vijzelen, maar ook om het niet onnodig onduidelijk te
maken voor kinderen waarvan de ouders zich wel keurig aan de regel
houden. Op maandag en vrijdag is er alle gelegenheid om even in de
groep te kijken, al is dat natuurlijk niet verplicht. Er bestaan
uitzonderingen op de regel, want soms is het belangrijk om even iets
met de leerkracht te bespreken. Als die uitzonderingen regel gaat
worden, klopt er iets niet!
Broertjes en zusjes die nog niet 4 jaar zijn
Van heel veel broertjes en zusjes die nog geen 4 jaar zijn, weten we
dat ze bij ons op school komen. Bij de informatieavonden van de
kleuters gaat altijd een formulier langs waarop jongere broerstjes en
zusje kunnen worden ingevuld. Zo nu en dan komen we er achter dat
de lijst niet helemaal compleet is. Bij twijfel of uw zoon of dochter op
de lijst van nieuwe leerlingen staat, graag even contact opnemen met
juf Mieky.
Correcties Kalender
In de prachtige kalender, ontworpen en gemaakt door Jennet
Meppelink, zijn een paar kleine foutjes ingeslopen:
-Sinne Gort zit bij de Kwakende Kikkers i.p.v. bij de bezige Bijen
-juf Saskia geeft op maandags les aan groep 3A i.p.v. de Kwakende
Kikkers

