Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt de zesde editie van de
St. Thomasluiden in het schooljaar 2017-2018.
Wij wensen u veel leesplezier en een fijne
voorjaarsvakantie!
Agenda voor de maand maart:

26 februari t/m 2 maart:
Voorjaarsvakantie
- 5 maart: 8.15u koffieochtend
kennismaking met Sandra
- 5 maart: infoavond voor ouders van
nieuwe kleuters
- 6 maart: 13.45u Afscheid juf Froukje
19.30u MR vergadering
- 12 t/m 16 maart: BMS week, 14 maart
open dag (informatie volgt)
- 14 maart: Studiemiddag IKC voor het
team
- 15 maart: 19.30u Vergadering
partnerschapsteam
- 19 maart: Jaarlijkse algemene
ouderavond
- 22 maart: Studiemiddag team, kinderen
om 11.45u vrij!
- 29 maart: Witte Donderdag viering in de
groepen
- 29 maart: Afscheid juf Saskia
- 30 maart: Goede Vrijdag; de kinderen
zijn vrij
- 2 april: Paasmaandag de kinderen zijn
vrij

Welkom
De volgende leerlingen komen in de maand
maart bij ons op school.
Bij de Dappere Dino’s: Moses Mekail
Bij de Vrolijke Vlinders: Mees Dijkstra en
Bailey vd Kooy
Bij de Kwakende Kikkers: Maes de Vries en
Jaimy Adema
We wensen deze kinderen een fijne tijd op de
St. Thomasschool.
Personele zaken
Juf Yvonne (groep 6) moet het even wat
rustiger aan doen. Momenteel is ze dan ook
niet aan werk. Gelukkig hebben we in meester
Wessel (ma t/m do) en juf Jeannine (vrij)
twee goede vervangers gevonden. Zij starten
na de voorjaarsvakantie in groep 6.
Mededelingen
De laatste tijd wordt er op onze school weer
regelmatig hoofdluis geconstateerd. In de
bijlage vindt u hier meer informatie over.
Afscheid van de St Thomasschool
Mijn tijd op de St Thomasschool zit er bijna
op. Dik elf jaar geleden kwam ik binnen als
stagiaire Remedial Teaching. Daarna ging ik
verder als leerkracht van groep 5 en de jaren
daarna had ik groep 3 en combineerde ik dat
sommige jaren met het lesgeven aan de
kwakende kikkers. Uiteindelijk werd ik drie
jaar geleden intern begeleider en sinds
afgelopen maart verving ik Peter Mulder als
schoolleider.

Ik heb een prachtige tijd hier op school
gehad! Bedankt daarvoor. Ik zal de kinderen,
de ouders en het team dan ook zeker gaan
missen!
Na de voorjaarsvakantie start ik in Wytgaard.
Een nieuwe uitdaging waar ik ook weer zin in
heb!
In de maand maart zal ik nog een aantal dagen
aanwezig zijn op de St Thomasschool. Op
donderdag 29 maart neem ik dan definitief
afscheid. We treffen elkaar vast nog wel een
keer de komende periode.
Een hele fijne vakantie!
Groetjes juf Saskia
Nog eventjes voorstellen
Mijn naam is Sandra Rodenhuis-Kramer, 42
jaar en woonachtig in Stiens. Getrouwd en
twee kinderen van 13 en 15 jaar. Al heel wat
jaren werk ik voor de BMS. Eerst als
leerkracht en daarna als directeur. Vanaf
begin schooljaar 2017-2018 ben ik betrokken
bij de Thomasschool. De rollen waren toen
echter nog anders verdeeld. Na de
voorjaarsvakantie zal ik starten als volledig
directeur van de Thomasschool. Op dit
moment ben ik ook nog directeur van
kindcentrum Wytgaard. Saskia zal mijn rol
daar gaan overnemen. Voor nog onbepaalde
tijd zal ik betrokken blijven bij Wytgaard.
Beide hebben we enorm veel zin in de nieuwe
uitdaging.

De afgelopen maanden waren voor mij een
mooie periode om alvast kennis te maken met
het team en de kinderen. Ook heb ik
inmiddels kennis gemaakt met een aantal

ouders, maar nog lang niet heb ik met
iedereen kennis kunnen maken. Vanuit de
visie van de school en kijk op hoe kinderen
leren vind ik het erg belangrijk dat ouders
betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun
kind en weten wat er op school speelt. De
belangrijkste schakel is natuurlijk als eerste,
de groepsleerkracht. Maar ook mijn deur zal
open staan. Voor als u een vraag heeft of
gewoon even iets wilt melden. Positieve en
kritische feedback is nodig om de juiste
keuzes te maken voor ons onderwijs. Loop
dus gerust even binnen.
Graag nodig ik u uit om maandag 5 maart om
8.15 uur een bakje koffie/thee te komen
drinken in het speellokaal om nader kennis te
maken.
Voor nu wens ik iedereen een hele fijne
voorjaarsvakantie!
Nieuws van Sinne Bach
Op alle groepen van Sinne Bachstraat
kwamen er dieren voorbij, tijdens de
voorleesweken. Soms lagen ze te slapen, een
andere keer zaten ze mee als er
voorleesontbijt was. Maar er is vooral veel
over ze gelezen.

21e -eeuwse vaardigheden in groep 5
21e -eeuwse vaardigheden zijn competenties
die leerlingen nodig hebben om succesvol
deel te nemen in de maatschappij van de
toekomst. Om leerlingen goed voor te
bereiden op de 21e -eeuwse samenleving, is
het belangrijk dat deze vaardigheden een plek
krijgen in het onderwijs.

In de maanden december en januari zijn de
beide groepen 5, mede ook in het kader van
het groepsdoorbrekend werken, samen aan de
slag gegaan met een opdracht van het vak
geschiedenis. Het onderwerp was “de tijd van
je familie”. Bij deze opdracht kregen de
kinderen geen klassikale les, maar moesten ze
zelf aan de slag. Dit was voor de meeste
kinderen even wennen, zo niet ook voor de
leerkrachten. Met behulp van een
zelfgemaakte ‘mindmap’ zijn de groepjes
begonnen met het verder uitwerken van twee
onderwerpen. Hierbij kwamen verschillende
vaardigheden zoals samenwerken, kritisch
denken, creatief denken, probleem oplossen,
ict-basisvaardigheden, en
informatievaardigheden aan bod.
Ieder groepje mocht op zijn eigen manier een
presentatie geven over de twee onderwerpen
en kreeg hier ook een beoordeling voor. Er
werd o.a. gekozen voor een powerpoint, quiz,
filmpje, en een muurkrant.

De kinderen vonden het een hele leerzame
ervaring en dit zal zeker een vervolg krijgen.

