
Nieuwsbrief  
13 oktober 2022   

Praat mee met de MR 

Vorige week vrijdagochtend was voor de tweede keer Praat mee met de MR! Het moment waarop de MR 
met ouders in gesprek gaat over de dingen op school die goed gaan of beter kunnen.  
We hebben gesproken over de verbeteringen die naar aanleiding van de ouderenquête en het vorige ge-
sprek zijn doorgevoerd. Ouders vinden het fijn dat ze weer meer betrokken worden bij de activiteiten op 
school. Ook merken ze dat er meer leuke activiteiten worden georganiseerd. We zijn blij dat ook de commu-
nicatie vanuit school als positief wordt ervaren.  
Met de ouders hebben we tot slot gesproken over de toegenomen armoede en de gevolgen daarvan voor 
kinderen. We gaan als MR samen met school kijken hoe we hierin iets kunnen betekenen.  
 
Mocht u vragen hebben voor de MR dan kunt u ons altijd bereiken door een e-mail sturen naar Klaske de 
Haan, voorzitter van de MR.  

E-mailadres: Klaske-de-haan@hotmail.com  

 

Ouderbijdrage  

Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?  

Het basisonderwijs in Nederland is gratis. Basisscholen krijgen namelijk geld van de overheid voor school-
boeken en lesmateriaal. Maar daarnaast mogen de scholen wel een vrijwillige financiële bijdrage vragen aan 
de ouders, voor extra activiteiten en voorzieningen.  

Waarvoor is de vrijwillige ouderbijdrage bedoeld?  

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten die niet tot het gewone lesprogramma behoren en 
dus niet betaald worden door het Ministerie van Onderwijs. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt vaak ge-
bruikt voor schoolreisjes en feesten. Ook schoolzwemmen en overblijven wordt op sommige scholen uit de 
ouderbijdrage betaald. Wij vinden het ook belangrijk dat er, naast het normale lesprogramma, ook extra 
activiteiten zijn voor onze leerlingen zoals hierboven genoemd. Bijvoorbeeld sinterklaasviering, Kerstviering, 
Paasviering, schoolreisjes, schoolkampen en schoolzwemmen etc.  

Om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren hebben wij uw vrijwillige ouderbijdrage hard nodig. De 
ouderbijdrage zal bij ouders die een machtiging hebben getekend volgende week worden afgeschreven. 
Anders ontvangt u een verzoek om de oudenbijdrage te betalen.  

Op het infoblad wat u aan het begin van het schooljaar hebt ontvangen kunt u zien hoe de ouderbijdrage is 
opgebouwd.  

 

Schoolbel: 
 

De kinderen verzamelen zich voor schooltijd op het plein en gaan om 8:15 met de leerkracht naar binnen. 

In de praktijk blijkt dat dit nog wel eens onoverzichtelijk is 
voor leerlingen en leerkrachten en dat leerlingen niet altijd 
door hebben dat de groep al naar binnen gaat. 

Daarom zal er na de herfstvakantie rond 8:10 op het plein 
een bel gaan.  Leerlingen weten  dan dat ze bij hun eigen ver-
zamelplek bij de leerkracht moeten gaan staan. Dan kunnen 
ze als groep samen naar binnen.  
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Jarigen Oktober 

18  Cordelia 

24  Olivier 

24  Feline 

24  Thijmen 

25  Liviane 

26  Ayden 

28  Eva 

31  Amira 



 

Coöperatief leren 

Op onze studiedag hebben we ons als team verdiept in coöperatief leren: 

Bij coöperatief leren, leren kinderen met elkaar samenwerken.  
Deze werkvorm wordt in alle groepen gedaan (groep 1 t/m 8).  
Vaak in groepjes of tweetallen. Alle kinderen zijn betrokken, ieder-
een doet actief mee. 
We vinden deze werkvorm erg belangrijk omdat: 
• Kinderen van elkaar leren 
• Kinderen elkaar uitdagen 
• Kinderen aan elkaar uitleggen 
• Kinderen elkaar aanvullen 
• Kinderen met elkaar discussiëren 
• Kinderen in een team leren werken 
• Kinderen samen naar een oplossing zoeken 
• Kinderen elkaar leren helpen 
Tijdens een coöperatieve werkvorm zijn alle kinderen gelijk. Vaak 
worden deze werkvormen gebruikt aan het begin of einde van een les om lesstof meer betekenis te geven, maar ook 
is deze werkvorm belangrijk om een goede sfeer in de klas te krijgen. Zo vormt het ook een belangrijk onderdeel van 
de Vreedzame school lessen. Het heeft een positieve invloed op de sociale vaardigheden van de kinderen. 
  

In de bijlage extra informatie over coöperatieve werkvormen die we als school inzetten.  

 

 

 

Onder het motto ‘Opvoeden doen we samen’, 
koppelt Buurtgezinnen gezinnen die een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken aan een stabiel gezin in de 
buurt. Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aan-
dacht en worden ouders ontlast. 
Op dit moment zijn we in Smallingerland dringend 
op zoek naar steungezinnen.  
Fijn als er steunouders zijn die middels deze nieuws-
brief zich willen aanmelden bij Buurtgezinnen. Voor 
meer informatie zie de bijgevoegde folder. 

 

 

In Smallingerland vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. 
Ook mensen met een laag inkomen. We willen dat inwoners van Smallinger-
land ertoe doen, erbij horen, zich goed voelen en een zeker bestaan hebben. 
Daarom bieden we als gemeente, regelingen en extra’s aan. Hiermee komen 
we inwoners financieel tegemoet. In hun inkomen of de dagelijkse kosten. 
Zo willen we financiële problemen voorkomen en zo veel mogelijk inwoners 
mee laten doen. In deze gids vind je een overzicht van alle regelingen en ex-
tra’s die de gemeente Smallingerland en de landelijke overheid aanbieden 
voor mensen met een laag inkomen. Tot slot zijn er organisaties in Smallin-
gerland waar je terecht kunt voor hulp. 

In de bijlage ontvangt u de budgetgids vanuit de gemeente Smallingerland. 

 

 

 



 

Voorleeswedstrijd van De Spreng 

Vandaag was in de grote zaal de finale van de voorleeswedstrijd. Wat hadden de kin-

deren goed geoefend en wat kwamen er leuke verhalen en boeken voorbij. Super! 

Er waren 3 leden in de jury. Juf Dirkje, juf Hinke en Marga van de bibliotheek. Ze luis-

terden aandachtig en hadden de moeilijke taak om elke voorlezer punten te geven. Erg 

spannend voor de lezers: Femke uit groep 6, Myrthe uit groep 5, Doutsen uit groep 4, 

Yanoah uit groep 3, Tiska uit groep 7 en Lina van groep 8. Ze 

werden aangemoedigd door het publiek. 

Uiteindelijk was Femke van groep 6 de winnaar van groep 3 t/

m 6 en Lina van groep 7 en 8. Ze kregen een boekenbon met 

de hartelijke felicitaties. De andere kinderen kregen een 

troostprijs mee naar huis. De jury wordt bedankt met een 

bloemetje en wat lekkers. 

Morgen is de afsluiting van deze feestelijke Gi-ga- groene week. Ouders zijn welkom vanaf 13.15 tot 

13.45 uur. U mag de hele school bekijken wat er zoal gemaakt is door alle kinderen. Voor de kin-

deren is er weer een zoekopdracht en voor de oudsten een quiz. Deze krijgen ze in hun eigen klas. 

Komt u ook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


