Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt het eerste nummer van de St.
Thomasluiden van het schooljaar 2017-2018. Het
nieuwe schooljaar zijn we op maandag 4 september
gestart onder het genot van een kopje koffie of
thee. Vele ouders hebben hier gebruik van
gemaakt. Wat vonden de kinderen het ook weer fijn
om na de vakantie weer naar school te mogen. We
maken er met elkaar weer een mooi schooljaar van.
Agenda voor de maand oktober:
3 oktober: het tweede moment voor de tien
minutengesprekken.
4 t/m 13 oktober: Kinderboekenweek
5 oktober: stakingsdag (kinderen zijn vrij)
10 oktober: studiemiddag. Alle kinderen zijn
vanaf 11.45 vrij
Herfstvakantie: Maandag 23 oktober t/m vrijdag
27 oktober
Welkom:
De volgende leerlingen komen in de maand
oktober bij ons op school.
Jocelynn Ramnath, Romijn Wagter, Liam de
Jong bij de Vrolijke Vlinders. Naomi Emenya bij
de Dappere Dino’s.
Voorstellen van nieuwe leerkrachten:
Mijn naam is Sandra Rodenhuis-Kramer. 42
jaar en woonachtig in Stiens. Getrouwd en twee
kinderen van 12 en 14 jaar oud. Ik ben in Stiens
opgegroeid en heb op het VO gezeten in
Leeuwarden. Na het VO heb ik heel bewust

gekozen om naar de Katholieke Pabo in Zwolle te
te gaan. Iets waar ik ook nooit spijt van heb gehad.
Na de Pabo ben ik binnen de BMS aan het werk
gegaan. Eerst als groepsleerkracht en daarna als
directeur. Sinds vorig schooljaar ben ik op de
achtergrond ondersteunend geweest wat betreft de
directievoering op de Thomasschool. Vanaf dit
schooljaar is ervoor gekozen om 2 dagen per week
samen met Saskia de directievoering op te
pakken. Naast de Thomasschool mag ik ook
directeur zijn van kindcentrum Wytgaard. Hier
ben ik inmiddels 7 jaar en doe dit ook nog steeds
met heel veel plezier. De combinatie met de
Thomasschool is voor mij een mooie uitdaging.
De start heb ik als heel prettig ervaren. Er heerst
een goede sfeer. Dit is voor mij een hele
belangrijke basis om te kunnen werken, leren en
groeien. Mocht u iets willen weten, kom gerust
even langs.
De meeste van u kennen mij inmiddels wel. Toch
stel ook ik mij nog even kort voor, zodat iedereen
weet welk gezicht hoort bij
de naam die onder de mails
en de brieven staat. Ik ben
Saskia Dijkstra, 34 jaar en
getrouwd met Tim. Inmiddels
wonen wij al weer dik twee
jaar met veel plezier in IJlst.
Elf jaar geleden ben ik als
stagiaire Remedial Teaching begonnen op de
Thomasschool. Na mijn stage mocht ik blijven en
ben ik voornamelijk leerkracht geweest van groep
3. Afgelopen twee jaar was ik intern

begeleider van de onderbouw. De laatste maanden
van het vorig schooljaar combineerde ik dat met
directietaken ter vervanging van Peter Mulder. Na
de zomervakantie ben ik vol enthousiasme gestart
als schoolleider van de Thomasschool. Een hele
mooie uitdaging!
Ik stel mij graag aan jullie voor. Ik ben Astrid
Jorna, 44 jaar, getrouwd met Gert-Jan en trotse
moeder van Mirte (14) en Koen (11). Ik ben
geboren en getogen in Bolsward, waar we nu
met veel plezier wonen. Al heel snel in mijn
leven, wist ik dat ik juf wilde worden. Na de
PABO ben ik gaan werken in Sneek.
Na 14 jaar voor alle groepen te hebben gestaan,
ben ik Intern begeleider geworden. Dit heb ik zo’n
5 jaar gedaan, daarna heb ik mijn expertise
vergroot als Ambulant Begeleider bij Kentalis. In
mei werd ik getipt op de
nieuwe taak CPO
(Coördinator Passend
Onderwijs van Interne
begeleiding en
onderwijskwaliteit. Een
mooie kans.
Ik heb erg veel zin om met het team van de St.
Thomasschool te mogen werken. Samen bouwen
aan goed onderwijs voor ieder kind. Ik ben er op
maandag t/m donderdag. In mei werd ik getipt op
de nieuwe taak CPO (Coördinator Passend
Onderwijs van Interne begeleiding en
onderwijskwaliteit. Een mooie kans.
Ik heb erg veel zin om met het team van de St.
Thomasschool te mogen werken. Samen bouwen
aan goed onderwijs voor ieder kind. Ik ben er op
maandag t/m donderdag.

Ik ben Audrie, getrouwd en moeder van 2 jongens
van 14 en 9 jaar oud. In mijn vrije tijd sport en lees
ik graag. Dit schooljaar ben ik werkzaam op de
Thomasschool en op vrijdagochtend in groep 4 te
vinden. Daarnaast werk ik op maandag en dinsdag
als bemiddelingsmedewerker bij Stichting
Kinderopvang
Friesland.
Voordat ik bij SKF begon heb
ik 11 jaar als groepsleerkracht
en Intern Begeleider in het
basisonderwijs

gewerkt. Destijds
heb
ik er zelf
voor
gekozen om een nieuwe weg in te slaan en
mijn baan in het onderwijs op te zeggen. Tot
op heden werk ik met veel plezier in de
kinderopvang maar 2 jaar geleden begon het
te kriebelen en leek het me fijn om ook weer
voor de klas te staan. Naast het
bemiddelingswerk ben ik toen als
invalleerkracht bij de BMS van start gegaan
en dit schooljaar krijg ik de prachtige kans om
op 1 school en voor 1 vaste groep aan het werk
te zijn.
Samen met de kinderen van groep 4 en mijn
duo-collega Carin maak ik er graag een mooi
en leerzaam schooljaar van!
Schoolschaatsen:
Zoals jullie allemaal weten start komende
dinsdag, 3 oktober, onze eerste schaatsles voor de
groepen 4 t/m 8. De Elfstedenhal heeft ons laten
weten dat de tweede les op dinsdag 10 oktober
komt te vervallen. Deze les zal dan worden
ingehaald op dinsdag 19 december. Op deze dag
vindt dan de 'Elfstedentocht' plaats. Hierbij zijn
jullie allemaal van harte welkom om te kijken
en/of mee te doen bij het stempelen. Het tijdstip
van deze les is gelijk aan die van de schaatslessen.
(We openen eerst in de klassen en dan gaan we
om 8.20 uur verzamelen op het plein en
vertrekken
we
naar
de
Elfstedenhal).

Nieuws vanuit de werkgroep Actief
Ouderschap:
Het partnerschapsteam wil het volgende
graag met u delen. De evaluatie nieuwe opzet
10-minuten gesprekken. In juni hebben we
een nieuwe opzet van de 10minutengesprekken ingevoerd. De nieuwe
opzet houdt in dat kinderen vanaf groep 5,
samen met hun ouders/verzorgers kunnen
deelnemen aan het 10-minuten gesprek. We
zijn verheugd dat veel kinderen dit hebben
gedaan! Tijdens de gesprekken hebben we
feedback gevraagd aan ouders en kinderen
over deze nieuwe wijze van gespreksvoering.

De reacties zijn vooral positief. Zo’n 70%
van de deelnemers heeft feedback gegeven en
98% van deze respondenten is positief. Dat is
bijna iedereen. We hebben ook gevraagd naar
tips. De meeste tips gingen over de duur van
het gesprek (10-minuten is zomaar voorbij).
Dit schoolseizoen gaan we zeker met deze
interactieve vorm door, de tips en feedback
van iedereen nemen we waar mogelijk mee.
We willen iedereen bedanken voor het
invullen van de evaluatieformulieren! Een
nieuw schooljaar, nieuwe punten om mee aan
de slag te gaan, of punten die we willen
intensiveren. Ook ontvangen we graag
feedback en input van u als ouder / verzorger.
Namens het partnerschapsteam,
Carin Molenaar (Coördinator
partnerschapsteam)
Uitnodiging: is ons onderwijs passend
genoeg

toegelicht 18.15 uur Interactieve
uitwisseling over de volgende
onderwerpen:  Wat zijn uw ervaringen op
school/in het bestuur wat betreft de (extra)
ondersteuning aan kinderen, zowel ten
goede als ook…  Zijn er knelpunten? 
Wat zijn uw ervaringen met aanmelding en
doorverwijzing?  Is er op uw school al
samenwerking met de gemeente en andere
partners gerealiseerd?  Voor MR/GMRleden: bent u op de hoogte van uw
bevoegdheden bij de uitvoering van
Passend Onderwijs? Heeft u voldoende
inzicht in de wijze van financiering? 19.30
uur Einde Vertel ons uw verhaal!
Aanmelden oprfriesland@gmail.com Meer
informatie over de OPR en het
samenwerkingsverband Friesland is te
vinden via OPR en
http://www.passendonderwijsinfryslan.nl/
PS. Stuur deze uitnodiging gerust door
naar betrokken belangstellenden.
Kinderkerk met gezinsviering

Graag nodigen wij u uit voor een
bijeenkomst met als thema Is ons
onderwijs passend genoeg? Dinsdag 14
november van 17.00 uur tot 19.30 uur bent
u van harte welkom om samen met ons een
broodje te eten. Locatie: School
Lyndensteyn, Hoofdstraat 1, 9244 CL
Beetsterzwaag U bent onze achterban
Ouders, personeelsleden en andere
professionele betrokkenen bij passend
onderwijs in het Primair Onderwijs
Friesland (regulier, SBO en SO onderwijs)
zijn van harte welkom deze avond bij te
wonen. Als OPR zijn wij de
medezeggenschapsraad van het
Samenwerkingsverband Friesland. Doel
van deze avond is om de verhalen rondom
passend onderwijs in Friesland op tafel te
krijgen, zodat we als OPR de juiste
signalen kunnen afgeven aan het bestuur
van het SWV Friesland ten behoeve van
passend onderwijs voor alle kinderen in de
basisschoolleeftijd in Friesland.
Programma 17.00 uur Inloop met een
broodje 17.30 uur Welkom 17.45 uur De
OPR stelt zich voor: rol en taken worden

Op zondag 8 oktober is er weer een
gezinsviering in de Bonifatiuskerk. Het
thema is Franciscus en Wereldmissiedag.
De aanvangstijd is terug te vinden in
Kerkvenster en op de website van de Titus
Brandsma parochie. U bent van harte
welkom.

