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Beste ouders en lezers van onze nieuwsbrief,
We zijn 2020 fris begonnen! In alle lokalen staat
nieuw meubilair en alle wanden in de lokalen zijn
weer fris wit. Dat levert lichte en rustige lokalen op.
Een fijne werkplek voor onze kinderen en
leerkrachten!
Ons oude meubilair is naar Gambia verscheept en
zal daar gebruikt worden op een school waar ze tot
nu toe geen meubilair hebben.

Koffieochtend
Woensdag 15 januari hadden we weer een koffieochtend, deze keer was het thema ’wensen voor 2020’.
Na de inloop bleven veel ouders voor een kopje koffie of thee. In kleine groepjes hebben we aan de hand
van vraagkaarten samen gebrainstormd over wensen voor het kind, de ouder en de school. Het leverde
leuke gesprekken op met mooie punten waar we als school weer verder mee kunnen: onder andere
aandacht voor duurzaamheid en het klimaat, brede talentontwikkeling, gebruik maken van de
beroepen/talenten van ouders en de verkeersveiligheid rondom de school. We vinden het heel fijn om te
merken ouders zo betrokken zijn bij school!

Nieuw speeltoestel op het schoolplein
In de voorjaarsvakantie wordt er een nieuw klimparcours
geplaatst op de plek waar nu de oude plantenbak staat. Eerder
dit schooljaar hebben we samen met de collega’s van de Sint
Ludgerusschool bij elkaar gezeten om te kijken wat mogelijk is
en wat onze wensen zijn. Vervolgens hebben we op beide
scholen de leerlingen mee laten denken. Onze leerlingenraad
heeft de wensen in de eigen groep geïnventariseerd tijdens de
klassenvergadering. Tijdens de leerlingenraadsvergadering
hebben zij met Lieneke, de locatiecoördinator, en een ouder
van de Ouderraad de ideeën bij elkaar gelegd en voorbeelden
bij leveranciers bekeken. Uiteindelijk hebben de directies van
beide scholen een beslissing genomen. De kosten van het speeltoestel dragen we samen. In het voorjaar
willen we met beide scholen een sponsorloop organiseren om het plein verder nog wat extra aan te
kleden.
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Groeilab
Sinds de kerstvakantie heeft Sterrenwerk een nieuwe
naam: GROEILAB. Op maandagmorgen komen een aantal
kinderen uit groep 3-4-5 en 6-7-8 die extra uitdaging
nodig hebben bij elkaar onder begeleiding van Lieneke,
specialist meer- en hoogbegaafdheid. Tijdens
kringgesprekken en uitdagende activiteiten GROEIEN deze
kinderen op punten die zij nog moeilijk vinden.
Bijvoorbeeld een moeilijke uitdaging aangaan; ze ervaren
in de klas vaak dat het makkelijk is en hebben daardoor
nog niet geleerd om moeilijk werk op te pakken. Tijdens
kringgesprekken leren de kinderen zichzelf steeds beter
kennen, ze herkennen ervaringen van elkaar en geven
elkaar tips. Bijvoorbeeld over hoe ze om kunnen gaan met
hun faalangst. Op deze punten kunnen de kinderen zich
nog ontwikkelen; ze kunnen GROEIEN!

OPEN DAG + informatieavond
Op dinsdag 21 januari om 19:30 uur hebben we onze
informatieavond. We willen graag toekomstige ouders onze school
laten zien én onze visie vertellen. We hebben als Daltonschool een
duidelijke visie en rode draad binnen ons onderwijs. Hoe de
kernwaarden van Dalton, verantwoordelijkheid, samenwerken,
zelfstandigheid & reflectie er in de praktijk uitzien, willen we graag
laten zien!
Op dinsdag 28 januari is onze OPEN DAG van 9:00 tot 14:00 uur.
Deze week krijgen alle kinderen een zelfgemaakte poster mee die thuis voor het raam gehangen kan
worden. De kinderen uit groep 1 en 2 krijgen een uitnodiging mee de ze aan een neefje/nichtje,
buurjongen, kennis en/of vriendinnetje kunnen geven.

Kinderyoga
Maandag zijn we gestart met ons project kinderyoga. Gastdocent Doortje van der
Molen laat onze kinderen en de leerkrachten kennismaken met yoga en
ontspanningsoefeningen. Ze leert kinderen hoe je baas wordt over je eigen brein en
tegelijkertijd je lichaam traint. Dit bevordert de rust, concentratie, creativiteit en het
zelfvertrouwen van kinderen. Alle groepen krijgen vijf lessen. Onze collega Ellen volgt
dit schooljaar de opleiding zodat we de ontspanningslessen volgend jaar voort kunnen
zetten.
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Nieuws uit de MR
Sinds januari hebben we twee nieuwe MR-leden. We hebben afscheid genomen van Helga en Femke. Onze
nieuwe leden, Manon en Tiertsje, stellen zich hieronder aan jullie voor.
Hallo! Hierbij wil ik me voorstellen. Ik ben Tiertsje Smink, 33 jaar en samen met
mijn man en twee kinderen wonen wij op ons boerenbedrijf in Elahuizen. Sinds
kort heb ik plaats genomen in de MR van het Hazzeleger. Ons oudste dochter
Djemma zit in groep 2. Naast het meewerken op ons boerderij coach ik kinderen,
jongeren en ouders in mijn praktijk aan huis.
Ik heb zin om me op deze manier in te zetten voor school!
Groet Tiertsje

Hallo! Mijn naam is Manon Albada. Samen met mijn man Dirk Anco hebben we twee
dochters, Alissa en Ivanka. We hebben een melkveebedrijf in Harich.
Ik werk drie dagen per week met veel plezier als psychiatrisch verpleegkundige bij
GGZ Friesland. Mijn grootste hobby in paardrijden in de Gaasterlandse bossen.
Ik ben bij de MR gekomen om actief mee te kunnen denken over het beleid van onze
school.
Groet Manon

Zilveren weken
Bij de start van het schooljaar hebben we veel aandacht geschonken aan de Gouden Weken. In alle
groepen is gewerkt aan het samen een groep worden en het inslijpen van routines. Na de kerstvakantie
van twee weken is het goed om daar weer even bewust bij stil te staan en opnieuw aan te werken. Dat
doen we in de vorm van de Zilveren Weken.

We hebben een frisse start gemaakt in 2020 en we gaan voor
een mooie tweede helft van dit schooljaar!
Met vriendelijke groet,
Team ’t Hazzeleger
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