
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website en ICT: 
Kent u: www.samsam.net 
Een heerlijke site vol informatie en lessen rond geloofsovertuigingen en burgerschap. Een bezoekje waard. 
Mocht uw zoon/ dochter willen oefenen voor Cito-toetsen, ook dat kan: 
https://www.citotoets-oefenen.nl/ 
Poëzieweek: https://www.poezieweek.com/ 
 

Zilveren weken 

 
De Zilveren Weken zijn een goed moment om weer even stil te staan bij de 
sfeer in de klas. De kerstvakantie en de eerste weken daarna is een periode van 
hervorming. De jaarwisseling en het feit dat leerlingen elkaar twee weken niet 
zien hebben invloed op de dynamiek in de groep. Wilt u meer weten waarom 
wij hier aandacht aan besteden?  
https://www.schoolenveiligheid.nl/actueel/zilveren-weken-2019/ 
 
Wie zijn er jarig deze maand? 

 27-12 Juf Riekje van der Werf 

 28-12 Jens Zuiderbaan (groep 7) werd 10 

 04-01 Juf Rienke de Koe 

 23-01 Rienk van der Wal (groep 3) wordt 7 

 24-01 Dian Boersma (groep 3) wordt 6 

 25-01 Kees van Dijk (groep 7) wordt 11 

Ouders van groep 8: Goed om te weten: 
Op 30 januari, 31 januari, 1 februari of 2 februari 2019 zijn alle kinderen in groep acht samen met hun ouders/verzorgers 
welkom bij PROEFwerk. Zij kunnen dan op een leuke manier kennismaken met het opleidingsaanbod van csg Bogerman 
Sneek! PROEFwerk is sinds vorig jaar in de plaats gekomen van de proeflessen. 

 

  Nieuwsbrief 
 

Januari 2019  

Beste ouders, 
 
Naar wij hopen heeft u genoten van de kerstdagen en de jaarwisseling. 
Het team wenst u een inspirerend 2019. 
 
Ik ben Aanwezig op school: 
Donderdag 10 januari (teamvergadering), vrijdag 11 januari, maandag 14 januari, dinsdag 15 januari, 
Dinsdag 22 januari (teamvergadering), woensdag 23 januari, dinsdag 29 januari, woensdag 30 januari, 
Dinsdag 5 februari, woensdag 6 februari. 
 
Belangrijke data: 
Maandag 14 januari: start Cito-toetsen 
Maandag 28 januari: papiercontainers worden geplaatst 
Donderdag 32 januari: Gedichten-dag (start van Poëzie week) 
Dinsdag 5 februari: Openochtend op de Fluessen. 
Vrijdag 8 februari: Portfolio gaat mee naar huis. 
 
Met goede groet, 
Bas Pieterse 

http://www.samsam.net/
https://www.citotoets-oefenen.nl/
https://www.poezieweek.com/
https://www.schoolenveiligheid.nl/actueel/zilveren-weken-2019/


Open dag en Doe-dagen RSG (groep 7 en 8) 
Ook dit jaar organiseert het RSG een Open dag en Doe-Dagen. De data hiervan zijn als volgt;  

 De Open Dag is woensdag 30 januari 2019 van 16:30 uur tot 21:00 uur.   

 De Doe-Dagen zijn op maandag 28 en dinsdag 29 januari van 14:00 uur tot 15:30 uur. (De RSG deelt de kinderen 
afhankelijk op de éne of de andere dag in en uiteraard mogen zij die betreffende dag iets eerder van school). 
Tijdens onze DoeDagen volg je een paar lessen bij ons die je ook in de brugklas krijgt. Je proeft de sfeer in de 
klaslokalen, maakt kennis met docenten en voelt hoe het is op de middelbare school te zitten. En dat is wel even 
wat anders dan op de basisschool. 

Voor de Open Dag hoeft u zich niet aan te melden voor de Doe-Dag graag wel, dat kan bij ons. Graag vóór woensdag 16 
januari. Officieel is dit alleen voor groep 8 maar we kunnen ons voorstellen dat er ook al enkele kinderen uit groep 7 
wellicht al interesse hebben of nieuwsgierig naar zijn, dit stimuleren wij dan ook van harte! 
 
Onze eigen open-ochtend: 
Sinds vorig schooljaar hebben alle scholen van Nijegaast in dezelfde periode een openochtend. 
Deze ochtend zetten wij de school open voor alle mensen die weleens willen kijken hoe het eigenlijk werkt op onze 
bijzondere school. De leerlingen en het team kunnen u alles vol enthousiasme vertellen en laten zien. Bent u op zoek naar 
een school voor uw zoon/dochter en vindt u het van belang dat u de juiste keuze maakt en hebt u er wellicht ook wat 
reistijd voor over of bent u gewoon nieuwsgierig? U bent welkom op dinsdag 5 februari vanaf 08.30 tot 12.00 uur. 
 
Teamleden, MR en OR vinden het van belang dat ouders betrokken zijn en worden bij het onderwijs op de Fluessen, want 
samen maken wij de school. In de loop van dit schooljaar gaan we dan ook een fijne (ouder) avond organiseren. Mocht u 
nog een suggestie hebben om ‘er iets speciaals’ van te maken, dan vernemen we dit graag. 
 
Innovatiebudget. 
Ons schoolbestuur maakt het mogelijk om de komende jaren plannen in te dienen, waarmee de scholen hun ambitie, ook 
financieel, kunnen waarmaken. Wij zijn daar blij mee. Het eerste plan waar we aan gaan werken en zullen indienen is het 
plan voor een herinrichting van het schoolplein. Uitgangspunt is dat we graag zien dat het plein ook tijdens lestijden benut 
kan gaan worden en dat kinderen uitgedaagd worden om te ontdekken en te leren. Mocht u een idee hiervoor hebben, dan 
horen wij dat graag. 
 
CPS en ouderbetrokkenheid. 
Medio februari ga ik in gesprek met CPS, evalueren wij de stappen die vorig jaar gezet zijn om te komen tot een 
ouderbetrokkenheidsschool 3.0. 
Het is fijn om te lezen dat ouders hebben aangegeven o.a. op de ouderbetrokkenheidsavond, dat er een goede 
samenwerking is met de school en er een klimaat heerst van gelijkwaardigheid en openheid. Samen willen we namelijk het 
beste onderwijs voor de kinderen. 
In dat kader is het ook van belang dat er een krachtige MR en ouderraad is, ieder met een eigen verantwoordelijkheid.  
Hoewel de Fluessen een kleine school is en ouders wellicht al het gevoel hebben dat er vaak een beroep op hun wordt 
gedaan, is het toch van belang dit verder te versterken en wel in het belang van uw kind(eren). 
Zou heel fijn zijn als een ouder aangeeft lid te willen worden van de MR, zodat er met 3 ouders een goed fundament ligt 
voor de MR. 
Dit geldt ook voor de Ouderraad. Momenteel bestaat de OR ‘slechts’ uit drie ouders en die hebben hun handen meer dan 
vol om te zorgen dat de kinderen kunnen genieten van leuke en goede activiteiten. Het zou wel heel fijn voor de kinderen 
zijn als hier nog 2 of 3 ouders bij gaan komen. Wellicht ook een goed moment om dan eens met elkaar van gedachten te 
wisselen over de rol van de OR. Mocht u nog suggesties hebben om de ouderbetrokkenheid verder te verbeteren, dan 
horen wij dat als team en MR graag. 
Zoals u hebt gelezen houden wij op dinsdag 5 februari een openochtend. Ook dat is een mooi moment voor u om 
potentiele nieuwe ouders over de school te vertellen en ze te attenderen op deze open-ochtend.  
 
 
Muziekles op school! 
Vorig jaar heeft de Streekharmonie Concordia uit Balk een gratis concert(je) gegeven op onze school. De kinderen waren 
enthousiast en is er gesproken over een voortzetting in het nieuwe schoolseizoen. We hebben op school het 
muziekonderwijs hoog in het vaandel staan.   
  
Vier leerlingen van school spelen nu saxofoon, mede mogelijk gemaakt door subsidie. De leerkrachten van groep 5/6 gaan 
binnenkort in gesprek met Muziekschool ‘Toanhûs’ en de kans is groot dat groep 5/6 vanaf medio maart een prachtige 
muzikale lessenserie aangeboden gaan krijgen, waarbij het gaat om een instrumentale oriëntatie. 
  



Hoe vind je het op school? Leerling groep 6 aan het woord 

Ik vind rekenen en spelling het leukst. Ik vind spelling en rekenen het leukst omdat ik er erg goed in ben en het supergezellig 
altijd is. Ik vind taal en automatiseren niet zo leuk omdat het heel moeilijk is en ik vind het ook niet zo FUN. Trouwens ik ben 
Jelmar en ik zit in groep 6 in het spellingslokaal. 
 
 

 
 

 

De 7 gewoonten van Covey 
Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Luister voordat je praat. Dat is gewoonte 5 die centraal staat in januari. Als je 
boos bent, ben je geneigd om te gaan praten. Gek genoeg blijkt luisteren veel eerder tot een oplossing te leiden. We 
menen vaak te zien wat er gebeurt en trekken daar al snel conclusies uit. Als we de kinderen de gelegenheid geven 
om hun gedachten daarbij te vertellen blijkt vaak dat wij aannames hebben gedaan die niet kloppen en dan blijkt dat 
de kinderen wel degelijk goede bedoelingen hadden. We oefenen het luisteren op school met een vertelstok, zolang 
jij die in handen hebt mag de ander alleen maar luisteren. De luisteraar krijgt de vertelstok pas als hij een korte 
samenvatting heeft gegeven, de verteller geeft de stok als de samenvatting klopt. In groep 1,2 gaat de vertelstok in de 
kring pas verder als er 2 vragen aan de verteller zijn gesteld. 

 
Maandag was er met de kinderen een opening met deze gewoonte. Een duidelijke uitleg en inspiratie in dit filmpje 
van 3,5 minuut: https://youtu.be/-MrTXTKo3wU 
 
Om thuis te oefenen: 
Het allerbelangrijkste: luister, vat wat de ander zegt samen en vraag of je degene zo goed begrepen hebt. 

 
 
 
 

Als er iets is kunt u altijd mailen naar Bas Pieterse: fluessen@nijegaast.nl 
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