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Bijlage:
• MR jaarverslag 2021-2022
• Brief informatie groepsplezier
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Schooljaar 2022-2023

Beste ouders/verzorgers,
Wat kunnen we terugkijken op een prachtige Sint Nykster Merke.
En wat hebben de wagenbouwers een fantastische wagen voor de leerlingen
gemaakt. Als dank voor hun inzet is er voor de bouwploeg een barbecue
georganiseerd. Wagenbouwers, we zijn super trots op jullie. Volgend jaar weer?!
De informatieavonden en startgesprekken zijn (bijna) achter de rug.
De leerkrachten weten door de startgesprekken wat jullie zoon/dochter nodig
heeft om tot optimale ontwikkeling te komen. En jullie weten door de
Informatieavond hoe alles bij ons op school reilt en zeilt en hóe belangrijk jullie betrokkenheid bij de school is.
Ook dat heeft veel invloed op de ontwikkeling van het kind.
We maken er een fijn en leerzaam schooljaar van!
Hartelijke groeten,
Jill Hom.
P.S. Op de informatieavond van groep 4 t/m 8
is gesproken over groepsplezier.
De ouderavond over dit onderwerp vindt plaats op
12 oktober 2022.
Voor meer informatie: Zie bijlage en agenda Social Schools.

Even voorstellen….

Godsdienst
Voor de levensbeschouwelijke vorming van jullie kinderen gebruiken we op school de methode Trefwoord.
Iedere dag kijken we naar een (digitale) kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De
(Bijbel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de handleiding voor de leerkracht.
Zo stelt Trefwoord verschillende thema’s uit de leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de
orde. Hieronder vinden jullie de thema’s voor de komende weken.
Zoektocht (week 37 t/m 39)
Inhoud: Het leven als een zoektocht. Over doorzetten, omgaan met veranderingen en tegenslagen. Over
ontdekken wat je belangrijk vindt en waar je van droomt.
Bijbel: Abraham (Genesis 11 t/m 15).
Jij of ik? (week 40 t/m 42/43)
Inhoud: Over het innemen van de belangrijkste positie. Over de eerste zijn, keuzes maken, macht en
inschikken.
Bijbel: Isaak en Ismaël (Genesis 16, 18, 21, 22, 24 en 25).

Social Schools
Tijdens de informatieavond in de midden-bovenbouw kwam het gebruik van Social Schools ter sprake.
Team Paedwizer heeft hier met elkaar afspraken over gemaakt en deze worden in het team nogmaals met
elkaar besproken.
Naar aanleiding van deze avond voor jullie als ouders belangrijk om te weten:
• Berichten worden door de leerkrachten op eigen werkdagen tussen 8.00-17.00u gelezen. Houdt er rekening
mee dat er niet altijd meteen een reactie terug kan worden gegeven.
• Jullie mogen er vanuit gaan dat de leerkrachten contact met jullie zoeken wanneer een leerling zonder
afmelding ’s ochtends niet op school verschijnt.
• Ongelukjes worden telefonisch doorgegeven. Zijn ouders niet bereikbaar, dan wordt de contactpersoon
van het noodnummer gebeld. Als deze persoon ook niet bereikbaar is, dan wordt er een bericht op Social
Schools geplaatst.
Wij vinden een gesprek op school voeren over jullie kind heel fijn, dus weet ons te vinden. De leerkracht geeft
zelf aan of het moment voor het gesprek uitkomt of dat een ander moment moet worden gepland.

Nieuwe speeltoetsellen
Yes! Op het onderbouwplein zijn nieuwe pleintoestellen
geplaatst! De werkgroep schoolplein en ook de
leerlingenraad hebben gekozen voor schommels en
een duikelrek. Deze toestellen zijn uitermate geschikt om
de grove motoriek van de leerlingen te bevorderen en
samen fijn te spelen. De leerlingenraad en werkgroep
gaan nu nadenken voor een geschikt toestel voor
op het bovenbouwplein. We gaan er namelijk niet
vanuit dat we in januari 2023 al in een nieuw schoolgebouw zitten.
Wanneer er meer informatie bekend is over de nieuwbouw,
dan breng ik jullie daarvan op de hoogte.

