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Beste ouders
Gelukkig Nieuwjaar
We hopen dat iedereen van een fijne kerstvakantie heeft genoten en goed uitgerust is, zodat we met nieuwe energie
aan een nieuw jaar kunnen beginnen.

Welkom
In de vorige nieuwsbrief verwelkomden we een aantal kinderen die in groep 1 gestart zijn
of dat na de Kerstvakantie doen.
We voegen nog 3 namen toe aan deze lijst, en wel: Finn Pouwer, Kyan Wehmuller en
Lyam Wehmuller. Er zijn twee leerlingen teruggekomen naar onze school. Dat zijn Ryan en
Ricky Houtsma. We wensen jullie allemaal een fijne tijd toe.

Vertrek
Juf Renske heeft per 1 maart een nieuwe baan aangenomen bij een stichting met scholen die dichter in de buurt van
haar woonplaats liggen. We vinden het heel jammer dat ze weggaat en wensen de juf heel veel succes op haar
nieuwe werkplek. Vrijdag 16 februari is de laatste werkdag voor juf Renske op onze school. Op een later moment
hoort u meer over het afscheid van juf Renske.

Een terugblik
Het Sinterklaasfeest was weer een groot succes. Het was heel fijn om samen, echt met alle kinderen van de school,
de Sint en zijn Pieten op te halen bij de jachthaven. En te zien aan de gezichten en reacties van de kinderen, ouders
en opa's/oma's, was de viering een echt feest.
De kerstviering was ook heel sfeervol, de Wemel zat helemaal vol. De door de ouderraad bereide kerstmaaltijd
smaakte weer heel lekker en de optredens tussen de gangen door waren verrassend.

Luizen hulpouders
Na elke schoolvakantie komen een zestal moeders in alle groepen controleren op hoofdluis. Eén
van deze hulpouders is eind vorig schooljaar gestopt en twee andere moeders stoppen aan het
eind van dit schooljaar, omdat hun kinderen dan niet meer op onze school zijn. Daarom willen
we graag de groep aanvullen met drie nieuwe moeders die deze taak een aantal keren per
schooljaar willen uitvoeren. Aanmelden kan via johan@obswemeldinge.nl

Denktank
De groep ouders van de Denktank is op dinsdag 28 november bij elkaar geweest en hebben gesproken over een
aantal zaken die betrekking hebben op school. We hebben gebrainstormd over positieve aspecten van de
schoolorganisatie, over dingen die nog ontwikkeld zouden kunnen worden en we hebben gekeken welke
inspirerende ideeën er bestaan. Dit heeft een uitgebreide lijst aan aandachtspunten opgeleverd, die we voor de
volgende bijeenkomsten verder willen uitwerken, waardoor we uiteindelijk over willen gaan tot actiepunten. Daarbij
blijft het doel van deze denktank, de verbetering van de ouderbetrokkenheid, leidend. Op dinsdag 16 januari is de
volgende bijeenkomst gepland.

Een greep uit de onderwerpen die besproken zijn:
Positieve punten: Vijf gelijke dagen rooster, Persoonlijke aandacht, Communicatie naar ouders, Bereidbaarheid om
buiten de box te denken, Ieder kind is welkom, Atelierlessen, Aandacht voor zorgleerling, School is opgefrist, 8
groepen.
Ontwikkelpunten: Onduidelijkheid over de visie van de school (uitstraling, ICT, Early Bird), Type cursus als
lesprogramma aanbieden, Website, Rapport is moeilijk leesbaar voor kinderen en onaantrekkelijk, Meer vitaliteit en
bewegen gewenst, Aandacht voor mindfulness, Te weinig afgezonderde werkruimtes, Communicatie kan directer en
informatiever, Te veel informatie via de mail, Vasthouden aan afspraken en ook continueren.
Inspiraties: Eén school in het dorp, Naschoolse activiteiten uitbreiden, Ideeënbus, Typecursus vanaf groep 6 /
typevaardigheid vergroten, Onderwijsassistent in iedere groep, Sponsoring opzetten, Projectmatig aanpakken van
activiteiten i.c.m. vrijwilligerswerk (zoals bij atelierwerk), Inspelen op wat mensen leuk vinden, waardoor meer
bereik en betere resultaten behaald kunnen worden, Onderzoeken wat verenigingen kunnen betekenen na
schooltijd voor school, Portfolio door de hele schoolloopbaan heen.
Volgende bijeenkomst: dinsdag 16 januari van 20:00 uur – 21:30 uur op school. Nieuwe geïnteresseerde ouders zijn
van harte welkom om mee te denken aan de ontwikkeling van de school. Deze keer praten we over de visie van ons
onderwijs.

Schoonmaak avond
Op donderdagavond 11 januari waren een twaalftal ouders aanwezig om de lokalen een extra
schoonmaakbeurt te geven.
Er is hard gepoetst en ramen werden gezeemd, alles onder aansturing van onze
schoolschoonmaakster Marjan en juf Dianne. Allemaal heel erg bedankt voor jullie inzet,
waardoor de kinderen weer in een schoon lokaal kunnen werken en spelen.
We zullen dit schooljaar nog een schoonmaak moment bekend maken, zodat ook ouders die
nu niet beschikbaar waren in de gelegenheid zijn om te komen helpen.

Scholing
Ieder jaar wordt het team geschoold op een vooraf gekozen aspect van ons onderwijsaanbod. Dit jaar zijn er vier
studiemiddagen (na schooltijd) waarin de teamleden met elkaar in gesprek gaan over de volgende onderwerpen:
 Visie op onderwijs en opvoeding
 Speelruimte en begrenzing (gedragsprotocol)
 De klascultuur
 De organisatie van het lesgeven (didactisch handelen)

ICT
We beschikken in school over een aantal iPads en voldoende Chromebooks om er met een hele groep mee te
kunnen werken. In alle groepen wordt er regelmatig gebruik gemaakt van deze middelen, zodat de kinderen leren
om op een andere manier de leerstof te verwerken. De school heeft voor alle leerlingen van groep 5 t/m 8 een
persoonlijk setje oor telefoontjes aangeschaft, met een opbergetuitje. De kinderen krijgen deze eenmalig en we
hebben hen erop gewezen dat er netjes mee moet worden omgegaan. Wanneer door onzorgvuldig gebruik de
oortjes kapotgaan of kwijt raken en vervangen moeten worden, vragen we u de kosten hiervan te voldoen.

Mad Science
Woensdag 10 januari hebben de kinderen uit groep 3 t/m 8 genoten van een spetterende
show van professor Lampje in de Wemel. Dit is de start van een dagarrangement
Wetenschap & Techniek cursus waar de kinderen voor kunnen worden ingeschreven door
de ouders.
Iedereen heeft een Flyer mee naar huis gekregen waarin alle informatie is opgenomen.
Aanmelden is verplicht en de wijze waarop dat kan staat op de flyer vermeld. De data en
tijden zijn: donderdagen 1, 8 en 15 februari en 1, 8 en 15 maart op OBS Wemeldinge. Er
zijn bij voldoende belangstelling twee workshops: van 14:15- 15:15 uur en van 15:30-16:30 uur. Er kunnen maximaal
24 kinderen per workshop deelnemen. De kosten zijn slechts €15.

Spreuk van de maand:

Wordt er echt gepest, zeg het dat is het best

12, 19 en 26 januari
16 januari
17 januari
18 januari
19 febr. t/m 23 febr.

Agenda
Atelier
Denktank
Inloop 8.15 uur – 8.30 uur
GMR-vergadering
Voorjaarsvakantie

