
 

 
 
 
NUMMER 3, 14 oktober 2022 
 
 
 

Beste ouders/verzorgers,  
 
 
Op SWS De Leister Igge werken we met periodeblokken. Meestal lopen die van vakantie tot vakantie. 
Volgende week is het herfstvakantie en daarmee is het eerste ‘blok’ afgerond. In dit eerste blok besteden we 
veel aandacht aan het neerzetten van een fundament voor een goede groepsvorming en fijne sfeer. 
Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. Dit noemen we ook wel de ‘gouden weken’. Het is 
echter niet zo dat we alleen in die weken aandacht besteden aan regels en sociale omgang. Dit doen we het 
gehele jaar door met de inzet van de ‘Kanjertraining’. Bij de eerste kennismaking met de school heeft u van 
mij hierover informatie ontvangen. Uitgangspunt van ‘Kanjer’ is het creëren van een veilige sfeer op school: 
denk niet alleen aan jezelf maar ook aan anderen. Spreek met respect over elkaar. Zoek naar oplossingen 
waar iedereen zich prettig bij voelt. 

 
Om de zoveel tijd moeten leerkrachten een herscholing doen m.b.t. deze ‘Kanjertraining’. Vorige week 
woensdag en de week daarvoor zijn alle leerkrachten weer op cursus geweest en hebben we een update 
gekregen m.b.t. deze methode. We zijn weer helemaal bij en gemotiveerd om van alle kinderen en onszelf 
‘kanjers’ te maken. 
Naast het oefenen en bespreken van de thema’s met de kinderen zijn er ook info-doebladen voor ouders. 
Deze worden via de eigen groep verspreid en helpen mee om met elkaar de ‘kanjertaal’ te spreken en een 
‘kanjerschool’ te zijn.  

 
Leren zichtbaar maken (Visible Learning) 
Deze week hadden de kinderen wederom een middag geen school i.v.m. een studiemiddag van de 
leerkrachten. Deze studiemiddag had betrekking op ons onderwijsconcept ‘Leren zichtbaar maken’ (Visible 
learning).  
Aan deze middag ging een bezoek van leerkrachten van De Diamant uit Oudega vooraf. Deze leerkrachten 
hebben maandagmorgen in de groepen kunnen bekijken hoe wij in onze school werken met ‘leren zichtbaar 
maken’. Tijdens het middagprogramma hebben we samen de theorie weer opgehaald en de bezoeken 



geëvalueerd en elkaar feedback gegeven. Deze manier van collegiale consultatie helpt ons om ‘leren 
zichtbaar maken’ nog beter neer te zetten want we weten dat er genoeg uitdagingen zijn om aan te werken. 
In november gaat ons team op bezoek bij een andere school van Trijewiis met dezelfde opdracht.  
 

Ouderavond identiteit op maandag 7 november 
Al met al was dit eerste blok een drukke en hectische periode met veel activiteiten voor zowel de 
leerkrachten als de kinderen. Daarnaast speelde ook nog de ziekte van een aantal leerkrachten. Dit heeft 
ertoe geleid dat de ouderavond rond identiteit is uitgesteld. Deze stond voor deze week gepland maar is nu 
verschoven naar maandagavond 7 november. Noteert u dit alvast in uw agenda? 
 

Ziekte juf Lidewij (groep 1) 
Vanaf de zomervakantie is juf Lidewij (groep 1) ziek en helaas niet meer aan het werk geweest.  Dit heeft 
verschillende oorzaken zowel fysiek als mentaal. Voor haar is dit een grote teleurstelling want ze had erg 
veel zin om o.a. de gymlessen op dinsdag te verzorgen.  
Zoals het zich nu laat aanzien kan juf Lidewij ook de komende maanden nog niet aan het werk.  
Tot de herfstvakantie heeft juf Janke de vervanging op zich genomen. Hoe het na de herfstvakantie komt is 
op het moment van schrijven nog niet bekend.  
We houden de ouders van groep 1 op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen rond de vervanging zijn. Vanaf 
deze plaats willen we juf Lidewij heel veel sterkte en van harte beterschap wensen.   

 

Gastles VVN zichtbaarheid 
Maandag 24 oktober komt er een gastdocent van Veilig Verkeer Nederland om 
een les te geven over zichtbaarheid in het verkeer. 
 
Wat houdt de gastles in? 
Op een veilige fiets zit goedwerkende verlichting en reflectiemateriaal. Maar 
waarom is dat belangrijk? En wat kun je nog meer zelf doen om zichtbaar te 
zijn? In 20-25 minuten leren kinderen op hun eigen niveau het belang van 
zichtbaarheid in het verkeer. 
Deze gastles wordt gegeven in groep 3 t/m 8 en wordt gecombineerd met een 
fietskeuring. Dit betekent dat de leerlingen (zoveel mogelijk) op de fiets naar 
school komen. 
Dit laatste geldt ook voor de kleuters, zij mogen ook hun fiets laten controleren. 
 
 
 

Even voorstellen! 
Hallo! Mijn naam is Liza Herder, 25 jaar en ik ben 4e jaars PABO student. Ik woon 
in Drachten en werk in het weekend nu nog bij een schoenenwinkel.  
 
Dit is mijn laatste jaar en dit staat in het teken van mijn LIO stage. Hierin sta ik 
wekelijks 3 dagen zelfstandig voor de groep en dat ga ik doen in groep 3!  
 
Afgelopen weken heb ik al even kennis gemaakt met de groep.  
 
Ik heb er super veel zin in en zit al vol leuke les ideeën om met de kinderen te 
gaan doen. 
 

 
 



Trefwoord 
JIJ OF IK? (week 43) 
Over het innemen van de belangrijkste positie. Over de eerste zijn, keuzes maken, macht en inschikken. 

DOELGERICHT (week 44) 
Over het nastreven van doelen en de vraag of het doel alle middelen heiligt. Over de zinvolheid van 
doelgericht werken en de waarde van doelloos lanterfanten. 
De bijbelverhalen gaan over Isaak en Jakob. 
 
 
 

AGENDA 
Maandag 24 oktober  Medezeggenschapsraad/schoolcommissievergadering 
Maandag 24 oktober  Op de fiets naar school: gastles ‘Zichtbaarheid in het verkeer’ 
Week van 31 oktober  Zakjes met tulpenbollen worden geleverd om te bezorgen 
Dinsdag 1 november  Identiteitscommissie 
Donderdag 3 november  Leerlingenraad 
 
 
 
 
Tot slot wens ik iedereen een hele fijne herfstvakantie toe! 
 
Henk de Vries, 

directeur SWS De Leister Igge 

 

 

Bijlage: info van de onderbouw -  ‘huishoek’ 
 
 
 


