Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt het tweede nummer van de St.
Thomasluiden van het schooljaar 2017-2018.
Wij wensen u veel leesplezier!
Agenda voor de maand oktober en
november: Herfstvakantie: maandag 23
oktober t/m vrijdag 27 oktober
vrij 10 november: Sint Maarten optocht
ma 20 november: versieravond
Welkom
De volgende kinderen zijn in oktober bij ons
op school gekomen:
Julia de Jong in groep 5.
Mikail Sedaghat in groep 3 en Mahdi
Sedaghat in groep 3/4.
Lesli van Wieren in groep 4 van 3/4.
Kristi en Karly van Wieren in groep 6 van
5/6.
De volgende leerlingen komen in de maand
november bij ons op school.
Bij de Vrolijke Vlinders: Maissa Koubini
Bij de Bezige Bijen: Tess Huizinga
Bij de Dappere Dino’s: Siënna Dijkstra
We wensen al deze kinderen een fijne tijd op
de St. Thomasschool.
Mededelingen
*De schaatsles van 10 oktober kon niet door
gaan. Deze les is naar dinsdag 19 december
verplaatst. Er is ook nog schaatsles op 31
oktober en 7 november.

* Onlangs heeft uw kind het boekje Sjors
Creatief van Kunstkade ontvangen. In de
bijlage van deze Thomasluiden vindt u daar
nog wat meer informatie over.
Digiduif
Inmiddels heeft 61 % van de ouders/
verzorgers hun Digiduif account geactiveerd.
Dat is twee weken na het uitdelen van de
codes al een prachtig resultaat! Heeft u uw
account nog niet geactiveerd, doe dit dan zo
spoedig mogelijk. Zodra iedereen zich heeft
aangemeld kunnen we de communicatie laten
verlopen via Digiduif.
Vrijdag 10 november is het weer zover:
de Sint Maarten optocht !
Ook dit jaar organiseren we de traditionele
Sint Maarten optocht, loop je ook mee?
Zaterdag 11 november is natuurlijk Sint
Maarten, maar dit is geen schooldag. We
willen de kinderen toch graag met hun
zelfgemaakte lampionnen achter het
draaiorgel kunnen laten lopen. Daarom is de
optocht op vrijdag 10 november!
We verzamelen rond 17.50u bij school en om
18.00u gaat de optocht van start.
Een draaiorgel zal de optocht weer
begeleiden. Onderweg en na de optocht krijg
je wat lekkers mee.
Dus mis het niet, graag tot 10 november!
Groetjes van de oudervereniging van de St.
Thomasschool

De volgende meesters zijn op dit moment
op de Thomasschool voor een stage. Ze
stellen zich even aan u voor.
Mijn naam is Watze Boonstra. Ik woon samen
met mijn ouders en zusje in Drachten. Vorig
jaar ben ik geslaagd voor mijn VWO aan het
Drachtster Lyceum. In September ben ik
begonnen aan mijn vervolgopleiding de
Katholieke PABO in Zwolle. Ik wil dan ook
graag meester worden en zo ben ik hier als
stagiair op de Sint Thomasschool terecht
gekomen.
Mijn hobby is tennis. Ik train ongeveer vier
keer in de week. Ook geef ik 1 middag per
week les aan kinderen van de
tennisvereniging in Oudega. Verder doe ik
graag leuke dingen met mijn vrienden.
Ik loop stage in de groep 4 van juf Carin en
vind het tot nu toe super leuk. Ik hoop dan
ook dat ik nog veel mag leren en vooral heel
veel plezier mag hebben hier op de Sint
Thomasschool.

Hoi allen,
Graag wil ik mijzelf via deze weg even
voorstellen. Ik ben meester Bram en ben
tweedejaars stagiair aan de pabo in Zwolle.
Het aankomende half jaar ga ik mijn best
doen om de leerlingen van groep 7 te helpen
met al hun werk. Op maandagen kan je mij
vinden op de
St. Thomas. Ik ben helemaal sportgek en daar
mag ik graag met iedereen over praten. Dus
mocht je een vraag hebben over sport of over
iets anders, kom dan vooral bij mij langs!

Mijn naam is Rudie Nauta ik ben 23 jaar en ik
kom uit Stiens. Ik volg de PABO op het Stenden in
Leeuwarden en ik loop nu stage bij de Vrolijke
vlinders. Mijn hobby is Waterpolo wat ik met veel
passie doe. Ook vind ik het leuk om met mijn auto
bezig te zijn. Ik hoop dat ik veel ga leren in het
aankomende jaar op de Sint Thomasschool.

Starten van de plusgroep
Mijn naam is René Maats en ik ben 37 jaar oud.
Ik ben in Zwolle geboren en woon in
Leeuwarden. Ik heb aan de Kunstacademie
Minerva in Groningen gestudeerd en ben
tevens afgestudeerd aan de Radboud
Universiteit Nijmegen tot Specialist in
Hoogbegaafdheid. Ik ben getrouwd met Laura
en samen hebben we drie kinderen; Rosa,
Thijmen en Vera. De oudste twee zitten op de
Thomasschool in groep 2 en 4. Ik werk al 11 in
het voortgezet onderwijs en geef daar
Kunstvakken in de klassen 4 t/m 6 havo/vwo.
Verder begeleid ik plusleerlingen en ben ik
coördinator
en
projectleider
van
achtplusklassen, dit allemaal op het Zuyderzee
Lyceum
te
Emmeloord.
Na de herfstvakantie gaat er een plusklas
starten op de Thomasschool voor kinderen die
meer uitdaging nodig hebben naast de
reguliere lesstof. Via een
interne screening kunnen
kinderen daarvoor in
aanmerking
komen.
De ochtend zal in twee
delen worden gesplitst. In
de ene groep zitten de
leerlingen uit groep 4, 5
en 6 en in de andere groep
zitten de leerlingen uit groep 7 en 8.
Soms zullen de twee groepen samengevoegd

worden als dit passend is bij de opdracht.
Ik ga de plusklassen zelf ontwikkelen, opzetten
en de lessen zullen door mij verzorgd worden.
Ik heb er erg veel zin in! Binnen de plusklas is
er ontmoeting tussen gelijkgestemden in een
uitdagende leeromgeving. Leerlingen komen
gedurende het hele schooljaar wekelijks op
vrijdagochtend naar de plusklas. Er wordt in de
plusklas leerstof aangeboden die specifiek
interessant is voor leerlingen met een brede
interesse, die creatief denken, houden van
filosoferen en projectmatig werken. Er worden
verschillende projecten aangeboden. De
plusklas is er voor leerlingen die behoefte
hebben aan meer diepgang, snelheid en
uitdaging in de lesstof. De leerlingen worden
in contact gebracht met andere leerlingen met
dezelfde cognitieve capaciteiten. Hierdoor
kunnen de leerlingen zich spiegelen aan
anderen en wordt er een stimulerende
leeromgeving gecreëerd, waarin ze meer van
zichzelf willen en durven laten zien en
gestimuleerd worden om hun talent te
ontwikkelen.

Ouderbijdrage
In de week na de herfstvakantie krijgen de
kinderen weer een briefje mee over de
jaarlijkse ouderbijdrage. De bijdrage bedraagt
ook dit schooljaar weer 15 euro per kind.
Naast allerlei activiteiten die de leerkrachten
zelf organiseren, zijn er ook een aantal
activiteiten die ondersteund of opgezet
worden
door
de
OV.
Denk daarbij aan: Sint Maarten, Sinterklaas,
Kerstmis, carnaval,
sportdag,
tuinfeest,
musical groep 8 en het pannenkoekenfeest op
de laatste schooldag.
Alle evenementen betalen we vanuit de
ouderbijdrage. Deze bijdrage is in principe
vrijwillig. Echter zonder de bijdrage zijn we
niet in staat om de vele activiteiten te
financieren.

Spontane actie voor St. Maarten door vier
enthousiaste meiden uit groep 7
Beste kinderen en ouder(s)/ verzorger(s),
Het project van Sint Maarten is nu helemaal
afgerond. We hebben in totaal € 640,24
ingezameld. En de
bedenkers hebben
dat overhandigd aan
het Rode Kruis. We
zijn erg blij met de
uitkomst. Allemaal
hartelijk bedankt!
Groetjes van Dionne,
Elena, Maureen en
Sanne

Kinderkerk met gezinsviering
Op zondag 4 november is er een gezinsviering
om 11.00 uur in de Dominicuskerk. Deze
viering wordt muzikaal ondersteund door het
kinderkoor.

Een fijne herfstvakantie!

