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Agenda
Datum
04-09-2019
11-09-2019
12-09-2019
16 t/m 2009-2019
17+18-092019
18-09-2019
24-09-2019
27-09-2019
30-09-2019
02-10 t/m
13-10-2019
02-10-2019
10-10-2019
14-10-2019
16-09-2019
21-10 t/m
25-10-2019

Pieter van Thuyl bijeen voor de eerste startvergadering.
Ons team is inmiddels uitgegroeid tot 10 mensen. Oude
bekenden en nieuwe gezichten gaan komend schooljaar
het onderwijs aan uw kind(eren) verzorgen. Wij hebben er
zin in om samen met de kinderen en u er een mooi,
gezellig en leerzaam schooljaar van te maken!

Activiteit
Oud papier
Kunstontmoeting groep 3-4
DCA groep 5-6
Oudercontactmoment

Voor de zomervakantie hebben juf Aly, meester Erik en
Robert zich al aan u voorgesteld. Onze nieuwe intern
begeleider Manon Ensing stelt zich later deze nieuwsbrief
aan u voor.

Directie opleiding
Nieuwsbrief 2
Teamvergadering
13.00 uur Informatiemiddag
MR/OR vergadering

Juf Lucine gaat dit schooljaar onder begeleiding van de
bedrijfsarts bekijken wat haar belastbaarheid is. U zult
Lucine best geregeld zien, maar de komende maanden
blijft meester Robert vast op de groep.

Kinderboekenweek
Directie opleiding
Nieuwsbrief 3
Oud papier
Afsluiting Kinderboekenweek
Teamvergadering
Directie opleiding
Nieuwsbrief 4
Herfstvakantie

Verzamelen om 18.15 uur bij school
Datum: 04-09-2019
Chantal Bosscha
Matthieu Bel
Harold Wolf

Richard Trul
Jos van der Vegt
Henk Meilof

De thema’s vanuit de DaVinci
Academie zijn ook weer opgestart.
De kinderen werken aan de volgende
onderwerpen:
Groep 1-2: Seizoenen en Verjaardag
Groep 3-4-5: Lang geleden
Groep 6-7-8: Indianen

Datum: 02-10-2019
Gerard Nijland
Sebastiaan van Dijk
Arnold Blijsie
Heino Kraak

Reserve:
Willem Gropstra

Nieuws vanuit TALENTVOL IKC
START NIEUW SCHOOLJAAR
Op woensdag 21 augustus kwam het hele team IKC

Wij zijn in de eerste week gestart met de nieuwe digitale
rekenmethode Pluspunt 4. Er zijn enige opstart
probleempjes geweest, maar iedere leerling kan nu goed
aan het werk. Voor de leerlingen van groep 3 is de
methode op papier vanwege de hersen- en motorische
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ontwikkeling. Groep 8 heeft nog de oude versie Pluspunt
3. Pas volgend schooljaar is Pluspunt 4 voor deze groep
beschikbaar.

EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Manon Ensing en ik ben de nieuwe intern
begeleider op de Pieter van Thuylschool. Ik zal op
dinsdag op school te vinden zijn.
Ik ben opgegroeid in Smilde en op mijn achttiende ben ik
gaan studeren in Amsterdam. Na mijn studie ergotherapie
heb ik bijna 8 jaar gewerkt in een psychiatrisch
ziekenhuis. Omdat ik toch erg graag met kinderen wilde
werken ben ik de pabo gaan doen. Na die te hebben
afgerond ben ik een half jaar gaan reizen en toen ik terug
kwam ben ik (na wat invalbaantjes) als leerkracht gaan
werken op een school voor kinderen met psychiatrische
problemen (speciaal onderwijs). Vanuit daar ben ik ook de
opleiding tot intern begeleider gaan doen. Na meer dan 20
jaar in Amsterdam te hebben gewoond ben ik
teruggekeerd naar Drenthe. De afgelopen twee jaar heb ik
als intern begeleider gewerkt op een school voor kinderen
met taalontwikkelingsstoornissen en slechthorendheid.
Ik ben nu woonachtig in Norg. Ik heb drie kinderen, Janne
van 9, Teun van 7 en Tjitse van 5.
Naast de Pieter van Thuylschool werk ik ook op de
Zuiderenk in Wijster.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om met de hond te
wandelen of te fietsen, te lezen, bij te kletsen met
vrienden en vriendinnen en de natuur in te gaan met mijn
kinderen.
Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging. De eerste
week is mij zeer goed bevallen en ik kijk uit naar de rest
van het schooljaar.

TEAMTRAINING & DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Ook dit jaar werken wij als team en individueel aan onze
deskundigheid.
Juf Ellen gaat zich verder bekwamen als taalcoördinator
door middel van een opleiding.
Juf Mariska gaat door met haar opleiding als
rekencoördinator. Daarnaast gaat zij nog een cursus
volgen voor Bareka. Dit is een analysetoets voor
rekenvaardigheden. Mariska gaat tijdens de cursus leren
hoe wij Bareka zo effectief mogelijk binnen ons IKC
kunnen inzetten. Juf Lucine is ook rekencoördinator en zal
kijken of en wanneer zij deel kan nemen aan de
scholingsmomenten.
Juf Manon gaat de opleiding coördinator hoogbegaafdheid
volgen van Cedin. Alle intern begeleiders binnen Kits
Primair gaan dit jaar deze scholing volgen zodat zij nog
betere ondersteuning kunnen bieden aan deze doelgroep.
Juf Helma gaat een verdiepingsslag maken in het
didactisch aanbod voor kleuters. Zij krijgt hier
ondersteuning bij in de groep.
Juf Nienke heeft vorig schooljaar de rekencursus ‘Met
Sprongen Vooruit groep 3-4’ gedaan. Dit jaar worden de
bijbehorende rekenkisten aangeschaft. Nienke gaat
zorgen voor een goede implementatie van de
rekenmaterialen.
Juf Martie gaat de opleiding Schoolleider Vakbekwaam
volgen. Dit is het laatste jaar van drie opleidingen die
staan voor de functie van directeur. Dit betekent dat
Martie geregeld op de woensdag in Bakkeveen is voor het
volgend van de scholing. In de agenda is te zien wanneer
de opleidingsdagen zijn.
Naast alle bovengenoemde scholingen kunnen de
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leerkrachten zich ook nog individueel inschrijven voor het
OTC van Kits Primair. Dit zijn korte cursussen op diverse
gebieden waarin leerkrachten zich (verder) willen
bekwamen.
Als team gaan wij ons verder bekwamen in eigenaarschap
en coachende rol. Er staan een viertal werkvergaderingen
gepland waarin wij ondersteuning krijgen van dhr. Duco
Creemers van High5Onderwijsadvies. Wij houden u op de
hoogte van onze ontwikkelingen.

MARGEDAGEN
Dit schooljaar staan vier margedagen gepland. Dit
betekent dat de kinderen die dag vrij zijn, de leerkrachten
werken
aan
hun
deskundigheid,
hebben
een
teamvergadering en werken aan administratieve zaken.
Noteer alvast de volgende data in uw agenda waarop de
kinderen vrij zijn:
 Vrijdag 22 november 2019
 Vrijdag 14 februari 2020
 Maandag 30 maart 2020
 Maandag 22 juni 2020

INFORMATIMIDDAG
Op vrijdag 27 september willen wij u uitnodigen voor de
inloop-informatiemiddag. De leerlingen zullen de
informatiemiddag tussen 13.00 en 14.00 uur gaan
verzorgen. De leerkrachten zijn natuurlijk aanwezig om
eventuele vragen te beantwoorden. Vanuit eigenaarschap
gaan de leerlingen in groepjes vertellen op welke manier
en met welke methodes zij onderwijs krijgen, wat zij
allemaal leren. Stelt u gerust vragen aan de leerlingen,
vinden ze leuk en is leerzaam voor hen. Vanaf 13.45 uur
geeft juf Ellen een presentatie in de klas voor de ouders
van groep 8 en belangstellenden over specifieke groep 8
zaken.

OUDERCONTACTMOMENT
Van
16
t/m
20
september
staan
de
oudercontactmomenten gepland. Vanaf maandag 9
september hangt de intekenlijst bij de deuren van de
klaslokalen. Meester Erik zal de gesprekken doen voor
groep 5-6, juf Helma voor groep 1-2, juf Nienke of juf
Mariska voor groep 3-4 en meester Robert of juf Ellen
voor groep 7-8.
Het is de bedoeling dat de leerlingen van groep 6, 7 en 8
ook aanwezig zijn. Vanuit eigenaarschap willen wij onze
kinderen zoveel mogelijk zelf betrekken bij hun
(leer)ontwikkeling.
Tijdens dit eerste verplichte oudercontactmoment is het
de bedoeling dat u als ouder(s) en/of verzorger(s) de
leerkracht(en) gaat voorzien van informatie over uw
kind(eren). Wetenschappelijk is bewezen, dat een goede
samenwerking tussen ouders en school, ervoor zorgt dat
uw kind(eren) zich zo optimaal mogelijk kunnen
ontwikkelen. In dit eerste gesprek zouden wij het fijn
vinden als u zaken over uw kind(eren) wilt vertellen: wat
zijn zijn/haar kwaliteiten, waar heeft uw kind (extra)
ondersteuning nodig, wat zijn uw verwachtingen van de
leerkracht dit schooljaar, op welke wijze wilt u
communiceren in het geval er iets is. Kortom alles wat ons
helpt om uw kind(eren) zo goed mogelijk te kunnen
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ondersteunen kunt u met ons delen. In principe staat voor
elk gesprek 10 minuten. Mocht u meer tijd nodig hebben
voor het eerste gesprek dan kan dat natuurlijk, wel graag
vooraf kenbaar maken bij de betreffende leerkracht.

kinderopvang en bij CKC de Vaart een bord met daarop
de centrale regel.
U kunt ons helpen door thuis ook aandacht te besteden
aan de centrale gedragsregel. Zo versterken we samen
het leren van gewenst, positief gedrag!

DaVinci & Lifestyle

MFA BREDE (GEDRAG)REGELS
Als gebruikers van mfa de Grift
voelden
wij
behoefte
om
gezamenlijke
(gedrags)regels
meer op elkaar af te stemmen.
Deze regels gelden met name
voor alle gezamenlijke ruimtes,
school specifieke regels vallen
daar buiten.
Wij vinden het belangrijk om u,
als ouder(s) en/of verzorger(s), mee te nemen in deze
MFA brede ontwikkeling.
Daarom zullen wij u via de nieuwsbrieven en nieuwsbord
kinderopvang op de hoogte stellen met betrekking tot
welke gedragsregel twee weken centraal staat, welk
gedrag daar onder valt. Op die manier kunt u uw
kind(eren) en ons ondersteunen in het leren en
handhaven van de gezamenlijke (gedrags)regels.

Thema verjaardag
In groep 1-2 zijn we het schooljaar gestart met het thema
verjaardag, een sub-thema van DaVinci. Bij verjaardag
hoort taart, dus hebben we samen een kwarktaart
gemaakt. We hebben geleerd dat we moeten kunnen
lezen en meten om een taart te maken. Het belangrijkste
en leukste was natuurlijk het proeven!

Komende twee weken starten wij met de eerste
gedragsregel:
Omgaan met elkaar
 Ik kijk een ander aan als die tegen mij praat
 Als ik iets wil lenen vraag ik het eerst en luister
naar het antwoord
 Ik help een ander als degene dat vraagt
 Ik kijk naar wat ik heb gedaan wanneer er iets
gebeurt
 Ik ben okay, jij bent okay
 Ik los ruzie op een goede manier op
Alle kinderen krijgen lessen met betrekking tot deze regel.
Daarnaast hangen in de hal, in de klaslokalen, bij de

BIJLAGEN
Informatieblad 2019-2020
Als bijlage bij deze nieuwsbrief en via de link
informatieblad wij u nogmaals het handige blad met
praktische informatie van allerlei aard toekomen.
Kom jij ook gezellig knutselen?
Zie de link knutselactiviteit voor deze leuke activiteit vanuit
Kinderwerken Hoogersmilde!
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