
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website en ICT: 
Kon ik u vorige maand aangeven dat we de website flink onder handen zouden nemen, kan ik u nu vertellen dat 
de site de moeite waard is geworden om te bezoeken. Deze maandelijkse nieuwsbrief heeft u al op de site kunnen 
vinden Kijk gerust verder op de site. Natuurlijk moeten er nog een aantal zaken aangevuld worden, waaronder 
nieuws uit de groepen. Mocht u nog een suggestie hebben, dan horen we dit graag.  
In de planning is opgenomen dat we het komende kalenderjaar weer kunnen investeren in ICT. In ieder geval zal 
het oude digibord in groep 7/8 vervangen worden. 
 
Kent u: http://www.languageguide.org/nl/ 
Leuke manier voor leerlingen om vanuit een thema een nieuwe taal te leren kennen. Chinees willen leren? Geen 
probleem hoor! 
 
Goed om te weten: 
• Binnenkort start de renovatie van de toiletten en portalen jongens en meisjes bovenbouw op de planning.  
• Op 14 november was de eerste en gezellige schoonmaakavond op school. Dank voor uw inzet. 
•Sinterklaasviering is zoals u weet verschoven van 5 naar 4 december. 
• CITO start op 14 januari. 
 
MR: 
In de afgelopen vergadering is gesproken over de reden van vertrek van Meindert. 
Hij heeft zijn eigen bedrijf en heeft besloten om zich hier volledig op te richten. Er is binnen het team  
een goede samenwerking en er is vertrouwen dat dit in dit in de toekomst ook zo blijft.  
Inmiddels heeft de werving procedure plaatsgevonden. Hierover hebt u bericht ontvangen. 
  
We zouden graag wat input van de ouders ontvangen over hoe ze de ouderavond invulling willen geven. 
Dit kan op verschillende manieren, zoals een aantal workshops en/of een specifiek thema waarover gesproken 
kan worden. Mocht u een idee hebben stuur dan even een mailtje naar:  

                   
Nieuwsbrief 

De Fluessen 
Algemeen Bijzondere Basisschool  

December 2018 

Beste ouders, 
Alweer de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar. Wat gaat tijd toch snel. 
Ik ben nu een periode op school actief en ervaar dat we met elkaar goed nadenken over ‘ons onderwijs’. Binnenkort gaan we 2 uur 
lang met elkaar in gesprek over de manier van werken en de visie van de school, zodat we het onderwijs nog effectiever kunnen gaan 
invullen.  
 
Koffiemomentje:  
Mocht u het leuk vinden om even nader met mij kennis te maken of heeft u een vraag, dan bent u welkom op dinsdag 18 december 
om 08.30 uur in de personeelskamer.  
Het spreekt voor zich dat u mij altijd kunt aanspreken op de dagen dat ik aanwezig ben. 
  
Aanwezig op school: 
Maandag 3 december 
Maandag 10 december: MR-en OR vergadering  
Dinsdag 11 december 
Dinsdag 18 december 
Woensdag 19 december 
@ Wellicht nog een dag in te plannen. 
 
Ik wens u, namens alle teamleden een fijne kerst & Gelukkig Nieuwjaar en zie iedereen graag weer op maandag 7 januari. 



mr.defluessen@nijegaast.nl 
  
In de komende maanden zal er weer gewerkt worden aan de verbetering van het schoolplein. 
Heeft u suggesties voor verbeteringen laat het ons dan ook even weten via  
mr.defluessen@nijegaast.nl. We kunnen uw punten dan direct meenemen bij het maken van de plannen. 
 
 

 
Kerst: 
Na het bezoek van de Sint, richten wij ons op het Kerstfeest. Dat vieren we dit jaar in het sfeervolle kerkje in 
Elahuizen. De viering is op: 
Donderdag 20 december om 19.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom om dit feest met ons te vieren. Met liederen, gedichten en verhalen willen wij de 
komst van Jezus in deze wereld gedenken en vieren. 
Wij hopen dat jullie samen met ons dit feest willen vieren! 
 
Dammen en Muziekles op school! 
 
De heer Bruinsma uit Elahuizen wilde het dammen graag weer wat nieuw leven in blazen. Dat vinden wij op de 
Fluessen natuurlijk helemaal leuk en het gaat uitstekend. 
Hebt u trouwens thuis wel eens met uw zoon/ dochter zitten dammen of 
wellicht een potje schaak? Veel (jonge) kinderen leren dit met veel plezier. Op 
deze manier leren kinderen geordend en systematisch te denken. Eigenlijk de 
basis voor leren Programmeren! In de toekomst zullen veel leerlingen die 
vaardigheden hard nodig hebben om goed maatschappelijk perspectief te 
hebben. Ook kleuters vinden schaken en dammen leuk. Probeer het thuis 
gerust eens.  
 
Ook is er gestart met muziekles op school. Dit wordt door Harmke Bijlsma-Johnson, docent saxofoon van CKV it 
Toanhûs gegeven. 
Momenteel doen er een aantal leerlingen mee van groep 5/6. Wellicht heeft uw zoon/ dochter ook interesse. 
Geeft u dit maar door aan de leerkracht. Wel goed om te weten dat er wat kosten aanzitten.  

 

De 7 gewoonten van Covey 
 
Gewoonte 4: Denk WIN-WIN, zoek naar voordeel voor iedereen, staat in december centraal op school. 
Deze gewoonte is de basis waarop liefde, vriendschap en vertrouwen wordt gebouwd. Als je deze gewoonte toepast 
wil je altijd het beste voor alle betrokkenen. Op school doen we dit bijvoorbeeld door het ene kind te betrekken bij 
het leerproces van een ander kind. Hierdoor neemt rivaliteit af. Er ontstaat respect voor de prestatie van het ‘lerende’ 
kind, omdat ze er allebei een rol bij hebben gespeeld. Bij onenigheid laten we de kinderen zelf bedenken hoe ze het 
weer kunnen oplossen. Vaak zien we hen dan even later blij verder spelen.  
 
Wilt u voor ons weer kosteloos materiaal sparen? Alles is op. 
 
Woensdag 21 november heeft Juf Henriette het Covey koffie uurtje gedaan. Wij hebben met elkaar genoten van 
herkenbare (opvoed)situaties die ouders met jonge kinderen meemaken. Wat hoor en leer je dan veel van elkaar. In 
dat uurtje voel je het belang van een goede samenwerking tussen ouders en school en wat helpen de 7 gewoonten 
van Covey daar goed mee.  
Hopelijk komt u volgende keer ook en blader af en toe in het boek ‘de 7 eigenschappen van Happy Kids”. Alle ouders 
hebben dit boek als het goed is. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

De mailadressen van de leerkrachten: 
Juf Tineke: t.de.vries@nijegaast.nl 
Juf Greetje: g.wind@nijegaast.nl 

Juf Teatske: t.knobbe@nijegaast.nl 
Juf Henriëtte: h.de.witt@nijegaast.nl 

Juf Rienke: r.de.koe@nijegaast.nl 
Juf Annie: Ib.defluessen@nijegaast.nl 
Juf Lucia: l.groenendal@nijegaast.nl 

Juf Riekje: r.prins@nijegaast.nl 
 
 


