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Welkom op school
Hidde van der Heide is bij ons in groep 1 gekomen.
Veel plezier bij juf Petra en juf Annemarie!

Let op: 12 december landelijke stakingsdag primair onderwijs!

Op dinsdag 12 december is CBS De Welle gesloten!
Dit in verband met de landelijke staking in het primair onderwijs.
Zie verder de brief die afgelopen woensdag door de directeur
bestuurder Ben Mooibroek per mail is verstuurd.

Samen sterk voor beter onderwijs!

UITNODIGING VOOR HET KERSTFEEST
De kinderen en leerkrachten van
CBS De Welle nodigen u uit om samen met ons het kerstfeest te vieren.
De kinderen gaan een kerstmusical opvoeren over Hotel Toekan. Hannes woont in Bethlehem. Als hij
hoort dat er een volkstelling komt, besluit hij kamers te verhuren aan de reizigers die naar de stad
komen. Maar hoe goed Hannes ook zijn best doet, iedereen gaat naar de herberg tegenover zijn huis.
De volgende ochtend blijkt Hannes wel heel bijzonder bezoek te hebben…
Wij verwelkomen u graag!
Plaats: De Tsjerke oan ‘e Ie
Datum: Woensdag 20 december 2017
Aanvang: 19.00 uur
Wij houden twee collectes, één voor de onkosten van de kerk en één voor
het Miloso School Project. In de dienst wordt hier meer over verteld.

Kinderpostzegels groep 8
Dankzij de grote inzet van de leerlingen uit groep 8, met de verkoop
van kinderpostzegels, is het mooie bedrag van 4053,89 euro bij
elkaar gebracht. Voor deze prachtige prestatie ontvingen de
leerlingen het certificaat: 'SUPERSCHOOL'!
Hiermee kunnen heel veel kinderen geholpen worden;
Voor kinderen, door kinderen!

Schoolkrant
Twee keer in het jaar verzorgen we als school een schoolkrant voor iedereen in het dorp. Dit doen
we met z’n allen met heel veel plezier!
We geven de schoolkrant mee aan de kinderen van de school. Daarnaast hebben we aan de
middenstand in Burdaard gevraagd of we de schoolkranten daar neer mogen leggen, zodat iedereen
in de gelegenheid is om deze gratis mee te nemen vanuit de winkel. In het MFC, ’t Bakkerswinkeltsje,
Bouwmarkt De Terp, Bloemenwinkel Doorn Roosje, Super oan ‘e Ie, It Gieterke, bij Hilda Terpstra in
Wânswert en natuurlijk bij school zullen ze vanaf 14 december liggen. We willen de middenstand
bedanken hiervoor en wij zijn blij dat we op deze manier u kunnen blijven voorzien van een
schoolkrant van onze kinderen.

Ouderbijdrage automatische incasso
In februari wordt de ouderbijdrage weer geïncasseerd. Dit wordt dan via de automatische incasso
geregeld. Heeft u zich hier nog niet voor opgegeven, kan dat door onderstaand formulier in te vullen
en op school in te leveren. U kunt het bedrag ook zelf handmatig overboeken.
Nog even ter informatie:
Ieder jaar zijn er allerlei activiteiten op school, waarvoor het rijk geen of nauwelijks vergoeding geeft.
Denk hierbij aan viering Sinterklaas en Christelijke feestdagen, excursies zoals uurcultuur en KEK,
schoolreisje, schoolkamp, afscheid groep 8, ouderavond e.d. Om deze activiteiten toch te kunnen
blijven organiseren zoals we gedaan hebben, vraagt de school van u een ‘vrijwillige’ geldelijke
bijdrage.
De schoolcommissie vraagt u de ouderbijdrage per bank of automatische incasso over te maken in
één bedrag. U betaalt dus één bedrag per jaar per kind voor alle bovengenoemde activiteiten. Het
bedrag is vastgesteld op €40,00 per kind. Wanneer uw kind na 1 januari op school komt wordt er
€20,00 gevraagd.
De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op IBAN: NL64 RABO 0367 2002 60 t.n.v. PCBO
Ferwerderadiel, graag onder vermelding van de naam en de groep van uw kind(eren).
Ook is het mogelijk om te betalen via een automatische incasso, deze wordt dan jaarlijks, rond
februari, geïncasseerd tot uw kind de basisschool verlaat. Als u hiervan gebruik wilt maken, zou u dan
onderstaand strookje in willen vullen en aan uw kind mee willen geven voor de leerkracht? Heeft u
dit al eerder ingeleverd, dan hoeft u dit niet nogmaals te doen.
Mocht u door omstandigheden niet aan de ouderbijdrage kunnen/willen voldoen of een
betalingsregeling willen treffen neemt u dan contact met Thomina Weijer of met mij op.
Met vriendelijke groet,
Johanna van der Land
penningmeester schoolcommissie
johanna_land@hotmail.com
tel.nr. 06-36106396
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MACHTIGING
Hierbij verleen ik PCBO Ferwerderadiel toestemming om eenmaal per jaar de ouderbijdrage van mijn
rekening te incasseren, totdat mijn kind basisschool de Welle verlaat.
Naam:…………………………………………………………………………………………………..
Rekeningnummer:………………………………………………………………………………..
Naam + groep kind(eren):……………………………………………………………………..
Handtekening:……………………………………………………………………………………….

Camera toezicht
Zoals u waarschijnlijk vast nog wel weet zijn er vorig jaar, rond
oud en nieuw, veel vernielingen aangebracht rondom de school.
Zo zijn onder andere de kozijnen, deuren en dakgoten
beschadigd en zaten er schroeiplekken in de grote houten
balken. Dit bracht een grote kostenpost van rond de 20.000
euro met zich mee. In overleg met de algemeen bestuurder
hebben we er voor gekozen om buiten op het schoolterrein
camera’s te plaatsen. Wij hopen op deze manier de vernielingen
tegen te gaan. Het beleid met betrekking tot het gebruik van de
camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van
beeldmateriaal wordt vastgelegd in het protocol cameratoezicht. Dit in overleg met MR en de
algemeen bestuurder.
Donderdag 21 december komt de politie een bezoekje brengen aan onze school.
Dit om voorlichting te geven over hoe de jaarwisseling leuk en verstandig te beleven.
De voorlichting wordt gegeven in de groepen 6,7 en 8.
Ook in deze dagen is het vuurwerk al hier en daar getest dichtbij de school.
Wij spreken de kinderen er direct op aan, wanneer er schade wordt aangericht.
Zou u uw kinderen er ook op willen attenderen dat vuurwerk leuk is , maar niet gemaakt is om
andermans spullen mee te vernielen.
Wij willen de kinderen op onze school leren hun keuzes te maken vanuit respect,
verantwoordelijkheid, solidariteit en zorg voor hun medemensen en hun leefomgeving. Wij, als
school, gaan er vanuit dat hier niet alleen op school aandacht aan wordt besteed, maar dat dit thuis
ook gebeurt. Op deze manier kunnen we met elkaar zorg dragen voor de maatschappij en de
leefomgeving.

Brengen en afscheid nemen in groep 1 en 2
Om het brengen op een plezierige wijze te laten plaatsvinden volgen hier een aantal afspraken die
wij graag met u als ouder willen maken:
-

-

-

Vanaf 08.05 uur kunnen kinderen en ouders de school binnenkomen.
De ouders van de kinderen van groep 1 mogen de kinderen tot de stoel brengen maar daarna
een “tút en d’r út”.
In groep 2 mogen de ouders de kinderen tot de kerstvakantie in de klas brengen. Na de
kerstvakantie nemen de ouders afscheid bij de deur van het klaslokaal, dit om de overgang
richting groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Het brengmoment is geen goed moment om een gesprek met de leerkracht te beginnen. Een
korte mededeling kan natuurlijk altijd worden gedaan. Voor andere vragen en opmerkingen
is het handiger om een afspraak met de leerkracht te maken.
Een tip van ons: probeer het afscheid kort te houden, juist als uw kind moeite heeft met
afscheid nemen. Dit werkt voor de meeste kinderen het beste.

Op deze manier werken we verder aan de zelfredzaamheid van de kinderen en houden de
leerkrachten het overzicht over de groep.

Vanuit de MR
Via een enquête heeft u als ouder/verzorger kunnen aangeven of
u het belangrijk vindt dat CBS De Welle onderzoek doet naar de
mogelijkheden van een continurooster.
Uit deze enquête is gebleken dat 88% voorstander is van het
uitvoeren van het onderzoek.
In de MR-vergadering van januari zal worden besproken hoe dit verder vorm gegeven kan worden.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de respons!

Kanjertraining
Op CBS De Welle wordt in alle klassen gewerkt met de methode Kanjertraining. De Kanjertraining
bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden of
te verbeteren. Door middel van de Kanjertraining wordt bijvoorbeeld gewerkt aan het bevorderen
van vertrouwen en veiligheid in de klas, het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen,
beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten, bewustwording
van de eigenheid bij leerlingen, leren om verantwoordelijkheid te nemen en het bevorderen van
actief burgerschap en sociale integratie.
De Kanjerpetten
Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes
met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet
hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis
van wederzijds respect, zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo
handelt noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft
jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een
Kanjer.
Je kunt een Kanjer zijn op verschillende manier. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de zwarte, rode
of gele pet. Zolang ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op een
positieve manier gedragen.

KanVAS
Bij de Kanjertraining hoort een uitgebreid leerlingvolgsysteem, KanVAS, waarvan CBS De Welle de
volgende onderdelen gebruikt:
- Leerlingvragenlijst (voor groep 5 t/m 8)
- Docentvragenlijst (voor groep 1 t/m 8)
- Sociale veiligheidslijst (voor groep 5 t/m 8), hiermee voldoet CBS De Welle aan de Wet
Sociale Veiligheid.

- Sociogram (waar nodig)
Deze onderdelen hebben als doel in kaart te brengen wat er aan de hand zou kunnen zijn met een
leerling: Hoe kijkt de leerling naar zichzelf? Hoe ervaart de leerkracht het gedrag van de leerling? Is
de leerling sociaal aanvaard door de klasgenoten?
Het Kanjer Volg- en Adviessysteem biedt de mogelijkheid om een gezamenlijke aanpak te bespreken
en samen te stellen.

Namens het team wens ik u een gezegende Kerst toe
en alvast een gezond en gelukkig 2018!

