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‘Samen het beste uit jezelf halen’

24 maart 14.30 – 16.00 uur
24 maart
26 maart
27 maart t/m 12 april
31 maart
29 maart
6 april
7 en 12 april
13 april
14 t/m 17 april
18, 19 en 20 april
21 april

Afsluiting project van de Culturele Haven
Laatste dag inschrijving voor de Avondvierdaagse!
Zomertijd. De klok gaat weer een uur vooruit.
Entreetoets groep 7
Voorstelling groep 3 en 7
Studiedag PBS. Alle kinderen zijn vrij
Theorie examen verkeer groep 7
OV vergadering vanaf 19.30 uur
KIKA kraampje in de hal van de school.
Studiemiddag. Alle kinderen zijn vanaf 12 uur vrij
Goede vrijdag, eerste en tweede paasdag
Cito eindtoets groep 8
Koningsontbijt en vossenjacht. Deze dag is er een
continurooster. Alle kinderen zijn om 14.00 uur vrij

Personeel.
Juf Eefje is met Zwangerschapsverlof. Half april verwacht zij haar 4-de kindje.
Juf Sabine gaat ons helaas verlaten! Zij woont al een tijdje in Limburg en wil graag
daar aan het werk. Zij kan nu met een mooie regeling daar via een outplacement
traject een baan zoeken. Woensdag is na 10 jaar haar laatste werkdag op de
Tjotter. Dat vindt zij super jammer, maar het reizen kost haar teveel tijd. Als u wil
kunt u haar dinsdag nog even gedag zeggen voor wij met elkaar uiteten gaan.
Ipads en notebooks binnen de school
Wij hebben binnen de school nu 32 notebooks en voor iedere groep 1 of 2
Ipads. De laatste Ipads worden nu klaar gemaakt om in de bovenbouwgroepen
te gaan gebruiken. Wij hebben dankzij de sponsorlopen deze Ipads kunnen
kopen met daarnaast extra investeringen vanuit het schoolbudget. De
notebooks zijn een investering vanuit het schoolbudget.
De notebooks worden nu vooral in groep 4 ingezet bij een pilot om vaker
digitaal met oefenstof te werken aan je leerdoelen. De kinderen werken dan met MATH. De andere
groepen/ leerkrachten kunnen de notebooks in overleg met de ICT-er in gaan zetten binnen hun groep
bijv. voor programmeerlessen.
PBS ouder infoavond
Dinsdag 14 maart hadden wij de informatieavond PBS binnen de
school. Wat een geweldig grote opkomst! Dit willen wij graag erin
houden! Op deze avond was het vooral zenden vanuit ons als
school over positive behaviour support. Wat hebben we de
afgelopen maanden met elkaar opgezet, wat hebben we nu voor
gedragsverwachtingen en wat gaan we nog verder ontwikkelen. De
bedoeling is dat volgende ouderavonden interactiever zijn.
Afgelopen dinsdag was de schoolbeloning, omdat alle groepen hun
doel hadden behaald. Iedere groep had met elkaar 40 bikkels in
hun spaarkoker gespaard. In de gang beneden is goed te zien
welke groep hun doel hebben behaald. Als alle groepen hier hangen
dan hebben we weer een schoolbeloning behaald.
Schoolplein
Na ruim een jaar met de gemeente over het schoolplein te hebben onderhandeld om een schoolplein te
krijgen die ook de leerlingenraad goed vindt is het nu dan bijna zover dat het gaat gebeuren!
Als alles volgens plan verloopt dan wordt in de eerste week van de meivakantie het plein vernieuwd!
Er komt o.a. een freerun parcour die ook tijdens gymlessen gebruikt kan worden.

Uit de groepen:
Stemmen
Ook binnen de Tjotter werd er vorige week in sommige groepen gestemd. De
kinderen hebben een stemhokje gemaakt en gingen heel serieus hun stem
uitbrengen op hun ‘politieke’ partijen.

Vogelhuisjes
Met dank aan de Gamma die al het materiaal heeft gesponsord kon groep 6/7 hun
eigen vogelhuisje in elkaar timmeren! De kinderen waren heel serieus en enthousiast
aan het werk. En nu maar hopen dat er in ieder huisje straks een vogel komt wonen.

Ballonnen
Wat spannend om op een omgekeerde tafel te mogen staan met 9 ballonnen eronder!
Hoeveel kinderen kunnen er op de ballonnen staan voordat een ballon knapt. Groep 3
heeft dit met elkaar ervaren en zijn weer een ervaring rijker!

Tentoonstelling Project De Culturele Haven
De afsluiting van ons project was een groot succes. Wat
fijn om zoveel ouders, opa en oma’s bij elkaar te zien
die naar het werk van de kinderen zijn komen kijken. De
wethouder van kunst en cultuur, Janneke Sparreboom,
is ook nog even langs geweest en heeft de kinderen en
het team een groot compliment gegeven over de
uitvoering van dit project. De kinderen konden heel goed
vertellen wat ze geleerd hadden en ook hoe zij vanuit de
excursies en de gastlessen tot hun creatie zijn gekomen.

Mocht u vragen hebben over deze Tjotter info dan horen wij het graag,
Mede namens het team.
Hartelijke groet,
Folkert Kool en Astrid Ruijtenberg

Schoolmaatschappelijkwerk

Heeft u
vragen
 over de ontwikkeling van
uw kind;
 de opvoeding;
 echtscheiding?

zorgen
 wordt uw kind gepest;
 voelt uw kind zich onzeker,
boos of verdrietig;
 luistert uw kind slecht?

behoefte
 aan informatie en advies;
 bemiddeling met school;
 een helpend gesprek?

dan kan het schoolmaatschappelijk werk u helpen.
De schoolmaatschappelijk werker gaat thuis of op school met u in gesprek en neemt de tijd om
naar u te luisteren. Samen met u zoekt zij naar een oplossing die bij u, uw kind en de school past.
“Door de gesprekken hebben we weer vertrouwen gekregen in onszelf en in ons gezin.” Moeder van S. ( 8 jaar)

De schoolmaatschappelijk werker is bekend met de school van uw kind, maar is onafhankelijk.
“Ik heb handvatten gekregen waar ik wat mee heb gedaan en hierdoor meer respect van en naar mijn kinderen
gekregen.” Vader van B. (11 jaar)

U kunt via de leerkracht of intern begeleider contact leggen met het schoolmaatschappelijk werk
of rechtstreeks bellen naar Jacco Woltjer , telefoonnummer 0320 – 21 17 00 / 06 – 12 98 82 36 of
mailen naar j.woltjer@mdflevoland.nl .
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
“We hebben de rust genomen om met elkaar te praten en goede afspraken te maken over de omgangsregel voor
onze zoon. Door de gesprekken zijn we zelf serieus gaan kijken naar wat we anders kunnen doen zodat er geen
ruzie meer is over de omgang. Het was fijn dat de schoolmaatschappelijk werker geen partij koos en naar allebei
onze verhalen wilde luisteren.” Gescheiden ouders van J. (10 jaar)

Meer informatie vindt u op http://www.mdflevoland.nl/C51-Schoolmaatschappelijk-werkbasisonderwijs.html.

