Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt nummer 7 van de St. Thomasluiden. Wij wensen u
veel leesplezier toe.
De agenda voor de maand maart:
Maandag 6 maart: Studiedag; kinderen vrij van school
Maandag 6 t/m vrijdag 10 maart: BMS-week (zie elders deze
info)
Maandag 13 maart: Oudercafé (zie elders deze info)

De volgende Sint Thomasluiden
verschijnt 31 maart 2017
Welkom
De volgende leerlingen komen in de maand maart bij ons op
school.
 Sophia Stobbe
 Noa Praamsma
Wij wensen Sophia en Noa heel veel plezier toe in hun nieuwe
groep. We hopen dat ze al snel veel vriendjes en
vriendinnetjes om zich heen treffen.

Even bijpraten
De school is een dynamisch “bedrijf”. Er gebeurt op een school
van alles. We zijn dagelijks bezig om er voor te zorgen dat de
kwaliteit op school niet alleen nu op orde is, maar dat dat de
komende jaren ook zo blijft. Daarom is een school altijd in
ontwikkeling. Omdat we begrijpen dat die ontwikkeling vragen
oproept, praten we u maandelijks even bij over schoolse
zaken die het vermelden waard zijn.
10 minutengesprekken:
Afgelopen week zijn de 10-minutengesprekken geweest.
Leerkrachten en ouders hebben met elkaar gepraat over de
kinderen. Van een aantal ouders hebben we de vraag gehad of
bij dit gesprek ook de kinderen aanwezig mochten zijn. Een
aantal scholen van de BMS hebben al langer ervaring op dit
gebied. Op de St. Thomasschool voeren we de VO-gesprekken
in groep 8 met de kinderen er bij en sommige

leerlingvolggesprekken worden ook gevoerd in aanwezigheid
van het kind . In die zin past het ook in de mening die we
delen dat we niet over maar met elkaar moeten praten. De
komende maanden zullen we gebruiken om te onderzoeken in
welke vorm we de 10-minutengesprekken in de toekomst
willen gieten.

Leerlingenraad
Een 5-tal keren per jaar komt de leerlingenraad bijeen om met
elkaar te spreken over belangrijke zaken op school.
Vertegenwoordigers van alle groepen van de midden- en
onderbouw praten met de directeur over zaken die spelen en
proberen daar oplossingen voor te vinden. De
vertegenwoordigers hebben dan weer hun klassenvergadering
waarbij ze de groep kunnen raadplegen of informeren.
Afgelopen carnaval hebben we kunnen merken dat de
leerlingenraad er toe doet. Voor de vegetariërs waren na
voorstellen vanuit de leerlingenraad “vegetarische
knakworsten” beschikbaar!
Verkeersveiligheid
Uit de gesprekken met de verkeerskundigen van de gemeente
is een plan gerold om de oversteek tussen Sinne Bach en de
St. Thomasschool veiliger te maken. Binnenkort zal het plan
worden uitgevoerd. Ook de oversteek van de Valeriusstraat is
ter sprake gekomen maar dat heeft nog niet geleid tot
concrete plannen. De MR is zich aan het beraden of ze hier
iets in kan betekenen.
Verdeling groepen volgend jaar
Het lijkt nog zo ver weg maar intern zijn we al weer aan het
onderzoeken hoe de groepsverdeling er voor het komend jaar
uit komt te zien. De wijze waarop wij de groepen verdelen is
afhankelijk van het aantal leerlingen per jaargroep en de
beschikbare formatie van de school. De formatie is het aantal
leerkrachten dat je op grond van de teldatum van 1 oktober
mag aanstellen. Soms passen de kinderen in een jaargroep,
soms kun je er twee jaargroepen van maken en soms kies je

voor een combinatie van die twee; dus een combinatiegroep.
Volgend jaar starten we net zoals we ook dit schooljaar
hebben gedaan met 13 groepen. Die zoals het er nu naar
uitziet als volgt worden verdeeld: Vier kleutergroepen, een
groep 3, een groep 3-4, een groep 4, een groep 5, een groep
5-6, een groep 6, een groep 7, en 2 groepen 8. Vorig jaar
hebben we noodgedwongen een lokaal ingericht in de kantine
op het kaatsveld. De ervaringen met die locatie zijn dermate
positief dat we die graag in stand houden. Het speellokaal dat
nu ingericht is als kleuterlokaal, kunnen we na de
zomervakantie weer gebruiken als gymlokaal voor de kleuters.
Na het nieuwe schooljaar 2017-2018 hopen we in het kader
van vorming van het IKC door verbouwingen het gebouw van
Sinne Bach en de St. Thomasschool gereed te hebben gemaakt
voor het geven van optimaal onderwijs aan onze kinderen.
IKC-nieuws
De bezoeken van leerkrachten en medewerkers van Sinne
Bach aan zes IKC/scholen in het land zijn zeer inspirerend
geweest. In een afsluitende bijeenkomst in de bovenzaal van
de Vrouwenpoort zijn de IKC’s aan elkaar gepresenteerd. De
indrukken vragen nu om verdere uitwerking van een aantal
hoofdthema’s. Hiervoor zullen werkgroepen worden
geformeerd die de thema’s vorm gaan geven. In de IKC-krant
van vandaag vertellen we iets over de rol van de ouders in het
kader van Actief Ouderschap. Een belangrijk onderdeel van
een IKC. In de volgende editie zullen we u verder bijpraten
over de uitgewerkte thema’s.

Oudercafé op 13 maar a.s.
Kom je ook gezellig naar het Oudercafé op 13 maart a.s.?
Voel je welkom!
Maandagavond 13 maart om 19.30 uur is er weer een
Oudercafé. Nadat we een aantal keer een specifiek thema
hebben behandeld onder leiding van een gastspreekster, zoals
voeding, boeken, regels & grenzen, willen we nu weer eens
een avond besteden aan het spel ‘de Opvoedparty’.
Aan de hand van dit spel met leuke stellingen die over
opvoeden gaan, gaan we met elkaar in gesprek over hoe we
hier zelf mee zouden omgaan en leren we van elkaar en
wisselen we tips uit. Deze avond zal worden geleid door een
pedagoog van het Opvoedpunt.
Kortom, een avond in een ongedwongen sfeer waarin je met
elkaar in gesprek gaat over de meest alledaagse onderwerpen
rondom opvoeding én leren we elkaar ook nog eens beter
kennen, hartstikke leuk toch?
Opgeven voor deze bijeenkomst? Dat kan d.m.v een
inschrijvingslijst bij het lokaal van je kind of via het volgende
email adres: thomasoudercafe@gmail.com.
We zien uit naar je komst! En neem vooral een andere vader
of moeder van onze school mee, gezellig!
Team Oudercafé

Voor een goed gesprek over opvoeden vanuit de
eigenWIJSheid van ouders

De Week van de BMS
In de week van 6 tot en met 10 maart 2016 wordt de week
van de BMS georganiseerd. De Bisschop Möllerstichting (BMS)
is de overkoepelende organisatie van rooms-katholieke
scholen in Friesland. Doel van deze week is om
gemeenschapszin te creëren bij leerlingen en de teams van de
BMS scholen. Dat zijn 31 scholen met ruim 6000 kinderen.
Een ander doel is om meer bekendheid van de BMS te krijgen
in Friesland.
Het thema van de week is net als vorig jaar: 'Geloof, hoop en
liefde'
Wat staat er in de week van de BMS op het programma?
Maandag 6 maart – n.v.t. in verband met onze studiedag
Dinsdag 7 maart – viering en selfie-dag
Op dinsdag 7 maart starten we in alle groepen van onze
school met een viering. Het thema van de viering is “ Geloof,
hoop en liefde.
De dinsdag is tevens uitgeroepen tot SELFIE-DINSDAG De
opdracht die alle kinderen van de BMS hebben ontvangen
luidt:
STUUR EEN SELFIE MET EEN BOODSCHAP!
Heb jij (als leerling, klas) een boodschap voor de kinderen om
je heen, in de buurt of aan de andere kant van de wereld?
Wil je kinderen een positief gevoel geven of een hart onder de
riem steken?
Schrijf je boodschap op en maak daarmee een selfie. Deel deze
op de facebookpagina van je school en/of stuur je foto naar de
BMS. Wij zullen de berichten verzamelen en er prachtige grote
posters van maken en via facebook delen. Zo laten we
kinderen weten dat we aan ze denken en dat we samen sterk
staan: geloof, hoop en liefde!
Woensdag 8 maart - open dag
Op woensdag 8 maart is er op alle BMS scholen een open dag.
Wij richten ons deze ochtend speciaal op de opa’s en oma’s.
Natuurlijk zijn ook huidige ouders en potentiële nieuwe
ouders welkom. Wij geven opa’s en oma’s en andere naaste
familieleden van 8.15 tot 9.00 uur en van 11.00 tot 11.45 uur
de gelegenheid om gezellig de groepen van hun
(klein)kinderen binnen te lopen. Tussendoor hebben dan
potentiële nieuwe ouders de kans om een kijkje te nemen in
onze school.

Maandag 6 maart a.s. : studiedag team
Kinderen vrij van school!

