Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt het vierde en het laatste nummer
van de St. Thomasluiden in het jaar 2017.
Wij wensen u veel leesplezier!
Agenda voor de maand december en
januari:

22 december:
Alle kinderen zijn om 11.45u vrij!

Kerstvakantie
van zaterdag 23 december
t/m zondag 7 januari.
*Kerstbomen inzamelingsactie
Woensdag 10 januari van 11.45u tot 13.30u
dit keer weer bij de Sint Thomasschool.
Welkom
De volgende leerlingen komen in de maand
januari bij ons op school.
Bij de Dappere Dino’s: Owen Kok
Bij de Vrolijke Vlinders: Lennon de Witte
We wensen deze kinderen een fijne tijd op de
St. Thomasschool.
Personele zaken
- Het zwangerschapsverlof van juf Marije zit
er bijna op. Na de vakantie start ze weer met

werken. Dat zal zijn op de maandag in groep
5/6 en op donderdag en vrijdag in groep 5.
We moeten daardoor afscheid nemen van juf
Jeannine (groep 5/6) en juf Ûlkje (groep 5).
Bedankt voor jullie inzet de afgelopen
maanden en wie weet komen jullie nog een
keertje terug.
- Juf Johanna is na de zomervakantie gestart
met haar re-integratie. Ze is nu zover dat ze na
de kerstvakantie steeds wat meer uren de
groep gaat draaien. Dat betekent dat ze na de
vakantie ook weer gaat starten in groep 3 op
de maandag (vanaf 15 januari). Op donderdag
en vrijdag is ze dan te vinden bij de Bezige
Bijen.
- Na de vakantie komt juf Amarens ook op
vrijdagmorgen bij ons werken. Ook op
woensdagmorgen komt er een
onderwijsassistente bij. Wie dat zal zijn, is nu
nog niet bekend.
Een extra kleutergroep wel of niet
De afgelopen jaren was de nieuwe instroom
bij de kleuters de tweede helft van het
schooljaar zo groot dat het wenselijk was om
een extra onderwijsassistente in te zetten of
om zelfs een vijfde kleutergroep te
starten. Dit schooljaar is de instroom in de
tweede helft van jaar nog passend voor de
vier bestaande kleutergroepen. Mocht dit
gaande weg dit schooljaar nog anders worden,
dan zullen wij passende maatregelen nemen.

IKC nieuws
In het kalenderjaar 2017 heeft u vier
informatiebulletins mogen ontvangen waarin
u werd meegenomen rondom IKC
ontwikkeling. De afgelopen tijd is het even
stil geweest, wat niet betekent dat er niets
gebeurt. Binnen school en opvang wordt er
heel hard gewerkt aan verdere IKC
ontwikkeling. Na de zomervakantie hebben
we ons vooral gericht op de inhoud vanuit
onze visie. Daarnaast blijft het traject met
betrekking tot huisvesting doorlopen.
Rondom een aantal punten willen we u graag
informeren en meenemen in de
ontwikkelingen die de afgelopen maanden op
een enthousiaste manier zijn in- of voortgezet.

- Onze werkwijze combineren met 21 eeuwse vaardigheden in combinatie met de
vakken binnen wereldoriëntatie.
- Vorm geven aan het naschoolse aanbod voor
zowel opvang als onderwijs. Hierbij is ook de
SAC nauw betrokken.
Door de verschillende werkgroepen wordt
hard gewerkt om hier vorm aan te geven.
Tijdens de laatste studiemiddag zijn de
verschillende trajecten ook aan elkaar
gepresenteerd. Misschien heeft u als ouder
ook al iets van uw kind meegekregen. Een
mooi voorbeeld van samenwerking binnen het
rekenonderwijs:

Huisvesting
Met het bestaande visiestuk is een vertaling
gemaakt naar hoe IKC Sint Thomas er
gebouwelijk uit zou kunnen komen te zien.
De stuurgroep van de Bisschop Möller
Stichting is hierover nog in gesprek met de
gemeente. We hopen dat we op korte termijn
meer duidelijkheid krijgen over de voortgang
betreffende de huisvesting van ons IKC.
Inhoudelijk
Na de zomervakantie zijn er 3
studiemiddagen geweest rondom IKC
ontwikkeling. Hier waren zowel school als
opvang bij aanwezig. Huisvesting is een
belangrijk item, maar nog belangrijker is hoe
willen wij inhoudelijk ons IKC vorm gaan
geven vanuit onze visie. Tijdens de
studiemiddagen zijn een aantal trajecten
opgestart of verder uitgewerkt:
- Het verder door ontwikkelen van een
concept voor het jonge kind (0-6 jaar) vanuit
onze gezamenlijke visie die meer gericht is op
ontwikkelingsgericht werken. We zien spel
daarin als een belangrijke basisactiviteit.
- Afstemmen van ons onderwijs/lesroosters en
mogelijkheden creëren om samenwerking te
bevorderen binnen bepaalde leeftijdsgroepen
en gebruik te kunnen maken van ieders talent.
Zowel van de leerling als de leerkracht.

Bovenstaand is gebaseerd op een prachtige
missie/visie waar wij samen met de opvang
verder aan willen bouwen.

Namens de werkgroep Actief Ouderschap
(Partnerschapsteam)
De werkgroep actief ouderschap heeft 2
keer vergaderd in dit nieuwe schooljaar.
De onderwerpen die aan de orde zijn of zijn
geweest:
•

10 - minutengesprekken
De nieuwe opzet van de
10 minutengesprekken hebben we
geëvalueerd. Deze waren vanaf groep 5
anders van invulling. De opzet was dat het
een gesprek zou zijn met leerling, ouder(s) en
de leerkracht. Uit de enquête die we hierover
hebben gehouden bereikte ons veel positieve
feedback. Ook het zelf inschrijven en de
verruiming van de tijden is als zeer
positief ontvangen.
We gaan verder met het door ontwikkelen van
deze gesprekken en hebben de wens om
nieuwe en andere contactmomenten te
realiseren in de toekomst.

•

Informatieavond
Ook de nieuwe opzet van de informatieavond
is als positief ervaren. We nemen hierin de
feedback die we mochten ontvangen van
ouder(s)/verzorger(s) als ook van de collega's
mee voor de volgende informatieavond .

•

Digiduif
Activeren van het digitale
communicatiesysteem Digiduif.
Vanaf 1 januari gaat alle informatie van
school via Digiduif.
Leerkrachten gebruiken Digiduif nu om
weetjes, mededelingen uit
de groep te delen met ouder(s) en
verzorger(s).

•

0- meting ouderparticipatie/
ouderbetrokkenheid 3.0 op de Thomasschool
Er is een nulmeting geweest van
de activiteiten op school die met
en door ouders worden gedaan.
Ook Sinnebach heeft een 0-meting, de
resultaten hiervan zijn nog niet bekend.
Wij vinden het fijn wanneer we input
ontvangen van ouder(s)/ verzorger(s)
die kan bijdragen aan het versterken van de
driehoek leerkracht, ouder en kind.
Nieuws van Sinne Bach
Maandagmiddag 11 december rond
15.00 uur begon het te sneeuwen! Bijna
alle kinderen van de
BSO Averkamp waren buiten te vinden.
Ze hebben lekker in de sneeuw gerend en
met sneeuwballen op elkaar gegooid. De
kinderen die daar geen zin in
hadden hebben binnen geknutseld en de
ramen in kerststijl versierd.
12 december hadden de scholen een
stakingsdag. Op deze dag was er vanaf 's
ochtends al plaats voor opvang voor de
schoolkinderen. We hebben er een leuke dag
van gemaakt waarop is geknutseld,
geschminkt, gespeeld en er zelfs
een groepje kinderen mee naar het Fries
Natuur Museum zijn geweest!
Kerstvakantie op de BSO: In de
kerstvakantie is de BSO geopend. Ook dan
worden er leuke activiteiten gericht op
de verschillende leeftijden georganiseerd
zoals; oud & nieuw kaarten maken,

schminken, kaarsen maken enzovoorts.
Deze week krijgen de kinderen op de
dagopvang een lekkere kerst ontbijt en wordt
er een verantwoorde kerstlunch aangeboden.

Ook worden de verjaardagen van de leidsters
deze week gevierd. Hiervoor staat het thema
"verjaardag" centraal: er wordt muziek
gemaakt door de kinderen en er wordt door
de leidsters getrakteerd op gezonde hapjes.
Verslag van de MR
In de afgelopen twee vergaderingen van de
MR zijn de volgende onderwerpen
besproken:
-Het schooljaarverslag van het vorige
schooljaar 2016-2017.
-Op basis daarvan is het Schoolplan 20172018 geschreven. In dit plan wordt
beschreven op welke speerpunten de
Thomasschool zich gaat richten ter
kwaliteitsverbetering. Onderwerpen die
daarin staan beschreven zijn: taalbeleid,
Engels, meerbegaafdheid, kwaliteitszorg,
spelend leren in de kleuterbouw, ict,
huiswerk, plan van aanpak groep 8, didactisch
handelen, actief ouderschap en IKContwikkeling.
-De begroting voor 2018 is ter informatie
voorgelegd aan de MR.
Kinderkerk met gezinsviering
Alle data op rij:
24 december, 19.00 uur, Dominicuskerk,
gezinsviering
7 januari, 11.00 uur, Bonifatiuskerk,
kinderkerk
De afbeeldingen van de kerststal vind u nog
een keer terug in het Thomasluiden.
Misschien kunnen de kinderen in de
kerstvakantie hier een leuke stal van
knutselen.
Werkgroep kinderkerk en gezinsviering,
pastor Germa Kamsma-Kunst
(06-12804205, gmh.kamsma@gmail.com)

Namens de
Medezeggenschapsraad,
de oudervereniging, de
directie en alle
medewerkers van
Sinne Bach en de Sint
Thomasschool wensen we
iedereen een
Zalig Kerstmis en een
gelukkig 2018!

