Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt nummer 6 van de St. Thomasluiden. Wij wensen u
veel leesplezier toe.
De agenda voor de maand februari:
Woensdag 15 februari: leerlingenraad
Donderdag 16 februari: rapporten mee
Vrijdag 17 februari: Carnaval
Zaterdag 21 februari t/m zondag 26 februari:
Voorjaarsvakantie
Dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart:
10-minutengesprekken (zie elders in dit blad)
Vrijdag 1 maart: Aswoensdag
Maandag 6 maart: Studiedag; kinderen vrij van school

groep 8 hebben de komende week een VO-gesprek met hun
kind en de leerkracht. Het uitnodigingsbriefje voor de 10minutengesprekken ontvangt u in de week daar voor. Het is
doorgaans een hele klus om de planning voor deze avonden
rond te krijgen. Wij vragen uw medewerking hierbij. Alleen
wanneer u één van beide dagen beslist verhinderd bent, dan
kunt u dat kenbaar maken aan de leerkracht van uw kind
(eren) tot en met vrijdag 3 februari of door een mailtje te
sturen naar adminstratie@thomasschool.nl
Veranderingen kunnen daarna in principe niet meer worden
verwerkt! Wij verwachten uiteraard dat alle ouders gehoor
geven aan de uitnodiging van deze belangrijke gesprekken
Wij heten u alvast van harte welkom en zorgen dat de koffie
voor u klaar staat!!

De volgende Sint Thomasluiden
verschijnt 3 maart 2017
Welkom
De volgende leerlingen komen in de maand februari bij ons op
school.
 Cathelijne Boersma
 Dominique Rinzema
 Tijn Pieters en
 Mikayla Senchi
Wij wensen Cathelijne, Dominique, Tijn en Mikayla heel veel
plezier toe in hun nieuwe groep, die op de informatieavond
van nieuwe kleuters (a.s maandag) aan de ouders bekend
wordt gemaakt
10 minutengesprekken groep 1 t/m 7 (uitgezonderd de Toffe
Tijgers)
Op dinsdag 28 februari en donderdag 2 maart a.s. worden de
ouders van de groepen 1 t/m 7 tijdens de 10minutengesprekken op de hoogte gebracht van de
ontwikkelingen van hun kind (-eren) op school. De ouders van
kinderen van de Toffe Tijgers hebben bij de verandering van
hun groep al een gesprek gehad. De ouders van kinderen van

Luizen geconstateerd….nieuw beleid
De laatste weken krijgen we regelmatig bericht van ouders die
bij hun kinderen haarluizen hebben geconstateerd. Dit wordt
doorgegeven aan de kriebelmoeders die dan vervolgens de
betreffende groep(en) controleren. Soms blijkt dat er dan
meerdere kinderen luizen of neten bij zich dragen. De ouders
worden in kennis gesteld en alle ouders van de groep
ontvangen van school een mail. De praktijk wijst uit dat het
niet afdoende werkt, want we komen er niet echt af. Van
school hebben we op verzoek van de kriebelmoeders een
zestal uitstekende Assy-luizenkammen aangeschaft. Indien de
kriebelmoeders luizen of neten constateren zal de kam met
een handleiding aan de kinderen worden meegegeven. Na

twee weken verwachten we de (uitgekookte) kam weer terug
op school. In de etui zit een begeleidende brief die eerst
gelezen dient te worden. Er wordt momenteel aan de brief
gewerkt. U ontvangt deze ook digitaal zodra hij klaar is.

Het geheim om straf te voorkomen…
Bij deze St. Thomasluiden ontvangt u als bijlage de Ouderbrief
over het geheim om straf te voorkomen. Op school ontvangen
de leerkrachten een magazine als onderdeel van Kwink, de
methode van sociaal emotioneel leren. De ouderinformatie
die daarin vermeld staat, vinden we zo de moeite waard dat
we hem graag aan u laten lezen.
Start van de lessen om 8.15 uur
Onze starttijd van de lessen is 8.15 uur. De afgelopen weken
merken we dat dit tijdstip door een aantal ouders bij
benadering wordt ingeschat. We hebben een inlooptijd vanaf
8.05 uur zodat u voldoende tijd hebt om in alle rust afscheid
te nemen van uw kind. Het is vervelend voor uw kind om “in
te breken” in een klas die al gestart is en andersom is het ook
storend. Daarom verzoeken wij u om alert te zijn. We kunnen
ons beleid hierin alleen maar realiseren als u ons hierin
ondersteunt. Door op tijd te zijn geeft u bovendien een
duidelijk signaal naar de kinderen hoe ze daar in de toekomst
mee om moeten gaan. U kent de school goed genoeg dat er
calamiteiten kunnen zijn waardoor zaken anders lopen. Er is
dan ook meer begrip voor die ene keer dat het per ongeluk
eens mis gaat, dan voor het dagelijkse patroon van “in of na
het startschot” aankomen. De bel wordt drie minuten voor
aanvang geluid, dan is er nog tijd om tijdig present te zijn. Bij
voorbaat verontschuldig ik mij naar het overgrote deel van de
ouders die dit “preekje” hebben moeten lezen, maar er altijd
al voor zorgen dat hun kind(eren) keurig op tijd is (zijn).

Het nieuwe kleuterlokaal
Maandag 23 januari jl. hebben de Bezige Bijen hun intrek
genomen in het hun nieuwe lokaal. De weken hebben we ons
best gedaan om er een echt kleuterlokaal van te maken. Er is
een verlaagd plafond gekomen om de akoestiek van het lokaal
te verbeteren en er is een wasbak geplaatst. Daarnaast zijn er
kasten neergezet en rolgordijnen opgehangen. De verwarming

is bijgesteld en er zijn verschillende hoeken gecreëerd. Nu we
een week gedraaid hebben, durven we voorzichtig te
constateren dat het een goede stap is geweest. Ook voor de
andere groepen , waar door deze stap nieuwe extra ruimte is
ontstaan. De kinderen zijn al weer druk bezig om hun plaats in
de nieuwe groep te bepalen. Omdat dat proces begeleid
wordt door de juffen zijn het prachtige leer- en
ervaringsmomenten voor de kinderen. Dat geldt voor alle
groepen maar in het bijzonder voor de Toffe Tijgers, waar de
grootste verandering heeft plaatsgevonden.
IKC vorming; leerkrachten gaan op bezoek…
Tegelijk met deze St. Thomasluiden ontvangt u de 2e IKCkrant. Hierin staat een samenvatting van het verslag dat
gemaakt is van een bijeenkomst die de teamleden van de
Sinne Bach en de St. Thomasschool hebben gehad. De krant
eindigt met de aankondiging dat teamleden IKC’s in het land
gaan bezoeken om inspiratie op te doen. Het was een ware
puzzel om het zo te organiseren dat de lessen in de groepen
gewoon door konden gaan. Maar het is gelukt om alles intern
te organiseren . Op een aantal dagen zullen de kinderen dus
begeleid worden door een andere leerkracht.
Verkeersveiligheid
Momenteel zijn we in gesprek met de gemeente over de
verkeersveiligheid rond de school. De aandacht richt zich op
het verkeer tussen de school en Sinne Bach en de oversteek
op de Valeriusstraat die we o.a. tegenkomen als onze
kinderen naar de gymzaal gaan en die belangrijk is voor de
kinderen die in Westeinde wonen. Voor de Bachstraat is door
de verkeerskundigen inmiddels een plan gemaakt dat we u
binnenkort kunnen laten zien en in het voorjaar zal worden
gerealiseerd. Voor de oversteek over de Valeriusstraat lopen
de contacten via Obs De Wester. Zodra daar iets meer over
bekend is, zal dat worden gecommuniceerd.
Carnaval en de veertigdagentijd.
De kinderen vieren 17 februari a.s. het Carnavalsfeest op onze
school. U ontvangt binnenkort nog een brief met informatie.
De kinderen kunnen zelf uitkiezen hoe ze verkleed gaan want
het thema voor Carnaval is dit jaar: “Alles mag met
Carnavalsdag”. Dus keuze genoeg zouden we zo zeggen….
Woensdag 1 maart vieren we Aswoensdag, de eerste dag van
de Veertigdagentijd oftewel de Vasten. In de vastentijd zal
d.m.v. verhalen, rituelen en gesprekken aandacht worden
geschonken aan deze periode van het kerkelijk jaar, die een
voorbereiding is op het belangrijkste feest in de roomskatholieke traditie: het Paasfeest.

MR St.Thomasschool
De MR van de Thomasschool heeft zich de afgelopen twee
vergaderingen verder verdiept betreffende de ontwikkelingen
in het kader van de IKC-vorming. (Integraal KindCentrum).
Daarnaast heeft de verkeersveiligheid in de omgeving van de
school (Valeriusstraat/Averkampstraat) de aandacht van de
MR.

