Weekbericht 10
Jaargang 17-18
10-11-2017
DATA:
Ma. 13 nov.
Di. 14 nov.
Wo. 15 nov.
Do. 16 nov.
Do. 16 nov.
Vr. 17 nov.
Di. 21 nov.

ACTIVITEITEN:
werkavond kleuterklas 3
werkavond klas 1B, scholenmarkt klas 6
werkavond klas 3B, scholenmarkt klas 6
werkavond klas 3A,
informatieochtend ouders/belangstellenden
studiedag Athena (alle leerlingen vrij)
werkavond kleuterklas 2 en kleuterklas 4

St Maarten 2017
We begonnen dit jaar het Sint Maartenfeest op school weer met het mooie spel
op het plein. Dit jaar deden we dat in 2 groepen. Er zijn intussen zoveel kinderen
op school dat als we met zijn allen zijn niet alle kinderen het nog goed kunnen
zien. Ook voor het paard wordt het dan te druk. Nog steeds groot en klein
samen, keken we naar het mooie spel. Sint Maarten had dit jaar een prachtig
groot zwart paard en deelde zijn mantel (twee keer met een andere) bedelaar.
Daarna gingen de kinderen aan de slag met hun lampion. Dat was in de meeste
gevallen een pompoen, maar ook een rode biet, een knolselderij en papieren
lampions werden gemaakt. De kinderen uit de hogere klassen hielpen de jongere
kinderen in de lagere klassen. In elke klas heerste een echt gemoedelijke sfeer.
’s Middags konden de kleuters en de kinderen van klas 1,2 en 3 met hun
brandende lampion en liedjes langs de huisjes. Deze werden bemand door
kinderen uit de hogere klassen. Zij gaven elk kind wat lekkers.

Uitslag oudertevredenheidspeiling
Als bijlage bij dit weekbericht vindt u de rapportage van de enquête over oudertevredenheid.
Deze enquête werd dit najaar gehouden. Wij zijn blij met de respons en ook met de mooie uitslag.
Het eindcijfer is namelijk een 8. De medezeggenschapsraad (MR)ontving de uitslag eerder deze week,
met daarbij een heel aantal tabellen en grafieken en alle opmerkingen die door ouders toegevoegd
waren. Het college van leraren vergaderde deze week over de uitslag.
Uit de rapportage en de daarbij gemaakte opmerkingen komen een aantal aandachtspunten naar
voren. Deze worden verder uitgewerkt en in de MR en in het college besproken. Op de
verbeterpunten gaan we extra ons best doen. Nogmaals dank voor uw medewerking aan de
enquête!

Spreekuur bij Dineke Tempel
Uit de opmerkingen bij de enquête bleek in veel gevallen een sterke betrokkenheid bij de school.
Veel opmerkingen prikkelden mijn nieuwsgierigheid. Daarnaast gebeurt het regelmatig dat ouders
even een momentje tijd vragen om bepaalde zorgen of meningen aangaande schoolbeleid met mij te
bespreken. Daar maak ik dan vaak ad hoc tijd voor vrij. Op het eerste uur van de vrijdagochtend
reserveer ik vanaf nu tijd voor dit soort gesprekken. Wilt u graag iets aankaarten, komt u dan bij
voorkeur op die tijd langs of maak daarvoor een afspraakje.

Athenadag
Met het thema “Vertellen in het hart van de pedagogiek” reizen alle leerkrachten en medewerkers
van onze Athena vrijescholen volgende week vrijdag 17 november vol verwachting af naar Brummen
om zich te laten inspireren door dit onderwerp. Alle leerlingen zijn die dag vrij.
We weten dat verhalen vertellen voor al onze kinderen van groot belang is. Onze Taalspecialisten
(voor de Widar is dit Nienke Eekhof) hebben de handschoen opgepakt en zijn onder (bege)leiding van
Annechien Weinbergh (BVS-schooladvies) aan de slag gegaan om voor alle collega’s een inhoudelijke
en inspirerende ontmoetingsdag te organiseren.
We zijn deze ontmoetingsdag te gast op School de Lans in Brummen, onze vrijeschool voor Speciaal
Onderwijs.
We hopen met een rugzak vol goede ideeën en impulsen terug te keren naar Groningen om het
geleerde vervolgens in de praktijk te brengen.
Want alle stof die wij aanbieden aan de kinderen is ontwikkelingsstof, waarbij de kracht van het
verhaal in de zielen van de kinderen de wil en het verlangen aanwakkert om iets van het leven te
maken. Het is de basis voor een gezond leven, een leven met vertrouwen en nieuwsgierigheid naar
de toekomst.

Koper en rieten
Na het Sint Maarten feest gaan we op weg naar het jaarfeest van Sinterklaas en de adventstijd.
Als Sinterklaas op school komt, willen we hem graag net als vorig jaar met muziek ontvangen.
Speel je een blaasinstrument (of drums/percussie), geef je dan op via directie@widarvrijeschool.nl.
We horen graag welk instrument je bespeelt en op welke dag(en) / tijdstippen je kunt repeteren.
Zowel kinderen als ouders kunnen zich hiervoor aanmelden.
De partituur is niet ingewikkeld. We verwachten daarom geen hoog niveau, wel samenspel en
speelplezier!

Herstel gym juf Inez
Beste ouders,
Het herstel van mijn knie na de operatie verloopt heel voorspoedig. Komende tijd ga ik voorzichtig
proberen om weer in de lessen aanwezig te zijn. Natuurlijk is het afwachten hoe mijn knie daarop zal
reageren. Voorlopig is Aagje daarom ook nog aanwezig.
Zelf de gymlessen verzorgen zal nog iets meer tijd vergen, maar afhankelijk van hoe ik herstel zal ik
waarschijnlijk na de kerstvakantie weer zelf les kunnen geven. Wellicht dat ik dan nog ondersteuning
krijg van een (nieuwe) stagiair.
Meester Wietse geeft t/m december de lessen, behalve op de donderdag. Vanaf eind november zal
hij namelijk als docent gymnastiek werkzaam zijn op de Vrije School in Leeuwarden. Ik wens hem
daar veel succes!!
Vanaf eind november zal Aagje klas 1 en 2 op de donderdag les geven, daar heeft ze reuze zin in!
Hartelijke groet,
Inez van der Voort van der Kleij - van der Haer

