Nieuwsbrief september – oktober 2018
Vanuit de directie
Vol energie zijn we het schooljaar 18-19 gestart. Hopelijk geldt dit voor alle
leerlingen net zo. Wat krijgen we een mooie school! Alle groepen zijn ondanks de
verbouwing rustig opgestart. Het team van obs Frankendael heeft in de laatste
vakantieweek hard gewerkt om de school in orde te maken voor een mooi nieuw
schooljaar!
Toestemming gebruik persoonsgegevens
U heeft vast al in het nieuws gehoord over de nieuwe wet: “De Algemene
Verordening Gegevensbescherming”, AVG. De wet geldt vanaf 25 mei 2018 en is
gericht op de beveiliging van persoonsgegevens. We vinden het als school
belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en die van uw kind. Deze
maand ontvangt u een brief waarin wij u informeren over het gebruik van
persoonsgegevens en vragen wij uw toestemming voor het gebruik van
beeldmateriaal van uw kind voor op bijv. onze website en Facebook.
De renovatie
U was gisteravond tijdens de informatieavond in de gelegenheid om alvast een
blik te werpen op onze nieuwe studieruimte. Er wordt nog hard aan gewerkt, nog
een paar weken geduld. Wij denken alvast na over een nieuwe passende naam
voor de ruimte.
Namens de directie,
Marie- José Tinebra

Agenda
-18, 20 september
kennismakingsgesprekken.
-2 oktober 15.30-16.30 uur
Snappet inloopmoment
-15 oktober NIO groep 8
-18 oktober 15.30 -16.30 uur
Snappet inloopmoment
-22 t/m 26 oktober
Herfstvakantie
-29, 30 oktober alle leerlingen
vrij i.v.m. studiedag
leerkrachten.

Korte mededelingen
Ziekmeldingen geeft u door via Digiduif.
Verlofaanvragen doet u middels een
verlofaanvraagformulier, af te halen bij
de directie of te downloaden van de
schoolwebsite.
De leerlingenraad gaat van start na de
herfstvakantie.

Even voorstellen
Dit schooljaar zijn er op de Frankendael 3 nieuwe leerkrachten gestart. Hieronder stellen zij zich aan u voor:
Mijn naam is Ellyne Groefsema. Ik ben 24 jaar en ik woon samen met mijn vriend, Geert,
in Anna Paulowna. In oktober 2017 ben ik afgestudeerd en dit jaar begin ik aan het
laatste blok van de post hbo opleiding bewegingsonderwijs. Ik houd erg van reizen.
Daarnaast houd ik veel van muziek, vooral musicals. Verder houd ik van wandelen en
lekker met vriendinnen kletsen. Mocht u nog vragen hebben, loopt u dan voor of na
schooltijd even de klas binnen. Op dinsdag sta ik voor groep 5/6 en op woensdag,
donderdag en vrijdag mag ik juf van groep 7/8 zijn.
Ik heb heel veel zin in het nieuwe schooljaar en ik ga er vanuit dat dit jaar een
fantastisch, tof, muzikaal en reislustig jaar wordt!"

Ik ben Mirjam Beekman-Niesten. Ik woon in Sint Maarten samen met mijn man Justin en
onze twee kinderen Sem en Isa. Ik sta dit jaar samen met Iris voor groep 1/2. Mijn
onderwijs carrière is begonnen met mijn eerste stage op de Frankendael. Na 20 jaar ben
ik weer terug! Na de opleiding heb ik 5 jaar fulltime in het onderwijs gewerkt. Daarna
ben ik gaan werken als vertegenwoordigster van het merk ‘Think’, samen met mijn
broer. De laatste jaren heb ik veel invalwerk gedaan. Ik wilde nu weer graag een vaste
groep, omdat ik dan iets op kan bouwen met de kinderen, ouders en collega’s.
Mijn eerste werkdagen zitten er alweer op. En wat heb ik genoten van de kinderen. Ik
heb ontzettend veel zin om samen met Iris een uitdagende leeromgeving voor de
kinderen neer te zetten! Wil je nog meer van me weten? Loop gezellig een keertje langs!
Mijn naam is Kirsten de Groot, 34 jaar en ik woon op dit moment in Burgervlotbrug
samen met mijn man en twee zoontjes van 8 en 5. Naast mijn werk wandel, lees,
teken en klus ik erg graag.
Vanaf dit schooljaar werk ik als intern begeleider op de Frankendael, waar ik heel
veel zin in heb. Ik werk inmiddels 12 jaar in het onderwijs. De eerste 8 jaar heb ik als
groepsleerkracht in verschillende groepen mogen lesgeven. Vervolgens ben ik gaan
werken als intern begeleider waarbij de ervaring die ik heb opgedaan als leerkracht
heel fijn is. Het leuke aan mijn werk is het contact met de kinderen, ouders en
collega’s. Het biedt veel afwisseling.
Ik hoop jullie snel wat beter te leren kennen en als er vragen zijn, zijn jullie altijd
welkom!

De Vreedzame school
Alle groepen zijn met het thema 'we horen bij elkaar' gestart. Tijdens dit blok staat
het samen werken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen
geldende schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe je
met elkaar omgaat en over de inrichting en het ordelijk houden van de klas. Om van
een school of klas een groep te maken, is het nodig dat elk kind het gevoel heeft dat
hij/zij er bij hoort. Kinderen hebben iets met elkaar als ze elkaar goed kennen en elkaar waarderen. Ze leren
over ”opstekers” en “afbrekers”. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand
maakt. “Jij kan zo goed iemand helpen”. Opstekers doen iets met je; je wordt er bijvoorbeeld blij van. Het
tegenovergestelde van een opsteker is een “afbreker”. Het is een onaardige, negatieve opmerking over
iemand. De ander krijgt er bijvoorbeeld een vervelend gevoel van. De kinderen leren dat iedereen zijn mening
moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen. Om de sfeer
direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken iedere dag een Vreedzame Schoolles

Thema’s
Groep 1/2 is het schooljaar gestart met het thema: "Een nieuw schooljaar".
En wat is er veel nieuw! Het lokaal, de hoeken, het planbord, sommige kinderen, een nieuwe juf, nieuwe
regels, nieuwe vriendjes enz enz. De kinderen zijn al snel gewend aan het nieuwe lokaal en weten soms
beter dan de juf waar iets ligt! Alle kinderen werken aan een prachtige kalender, zodat wij straks precies
kunnen zien wie wanneer jarig is. En wat worden ze al mooi! Met een mooie taart en foto's van de
kinderen die de kaarsjes uitblazen.
Vanaf 24 september beginnen we met een nieuw thema: "Pluk van de Petteflet".
Wat is dat een prachtig boek en wat gebeurt er veel in de verschillende verhalen. Onze huishoek wordt
omgebouwd tot de Torenkamer van Pluk en ook het kamertje van mevrouw Helderder zal worden
nagemaakt. Materialen en ideeën zijn van harte welkom! Denk hierbij aan: Alles wat roze is,
schoonmaakkarretje, kinderbezem, vaatdoekjes, plumeau, roze jurkje, schoentjes, blauwe of rode
tuinbroek, pet etc.
Groep 5 t/8 is gestart met het project over Vincent van Gogh. De kinderen hebben de eerste ervaringen
vast al aan u verteld. Op maandag 24 september wordt het project afgesloten met een bezoek aan het
van Gogh museum in Amsterdam.
Maandag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema is ‘Vriendschap!'

‘#wijschoolleiders slaan alarm’
Het is nodig dat er ook voor schoolleiders een eerlijk salaris wordt afgesproken. Er komen in deze
beroepsgroep eveneens grote tekorten aan. Vermindering van de werkdruk is nodig om het vak werkbaar en
aantrekkelijk te houden. Hier hoort voldoende ondersteuning bij, dus ook een eerlijk salaris voor
onderwijsondersteunend personeel.
Politiek en samenleving moeten zien hoe belangrijk en complex het beroep van schoolleiders is. Schoolleiders
zijn van cruciaal belang voor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs. Dit wordt nog onvoldoende erkend en
gewaardeerd. Een groot deel van de AVS-leden heeft in een peiling aangegeven niet te willen staken, maar wel
via andere acties dit geluid te laten horen.

Snappet inloopmoment
Ook dit schooljaar bent u weer van harte welkom tijdens het Snappet inloopmoment.
Doel van Snappet: Snappet wil de kwaliteit van het basisonderwijs verbeteren door een tablet met benodigd
lesmateriaal beschikbaar te stellen voor ieder kind. Deze tablet dient als interactieve (slimme) vervanging voor
de huidige (werk-)boeken en sluit aan op de meest gebruikte lesmethoden. Kijk voor meer informatie op
www.snappet.org.

Hoe werkt het:
Onze leerkracht geeft de gewone les-instructie met behulp van het digibord. De verwerking (opgaven) doet de
leerling echter via de tablet en niet meer in een schrift. De leerling ziet daardoor meteen of hij/zij de opgave
goed heeft gedaan. Is het fout? Dan kan de leerling de opdracht meteen verbeteren. Directe feed-back: niet
meer wachten tot leerkracht de antwoorden heeft nagekeken, maar direct zien of je het goed of fout doet. Dit
is een enorm verschil met de huidige schriftjes.
Maar er is meer. De leerkracht kan via de computer meekijken hoe de opdrachten worden gemaakt door de
leerlingen. De leerlingen zijn met naam te zien op de computer. Achter de naam ziet de leerkracht of een
opdracht goed of fout gemaakt is. Rood is fout, oranje dan heeft de leerlingen er meer dan 1 keer voor nodig
gehad en groen is in 1 keer goed. Ook kan de leerkracht zien hoever de leerling is gevorderd met de leerstof.
Stel dat er een bepaalde opdracht door veel leerlingen fout wordt gemaakt, dan kan de leerkracht deze
opdracht nogmaals klassikaal uitleggen. De leerkracht kan via het digibord laten zien hoe de klas heeft gewerkt
(ze kan dan de namen weg laten).
Op dit moment worden de tablets voor rekenen, taal en spelling vanaf groep 4 ingezet. Als de kinderen klaar
zijn met de opdrachten kunnen ze aan ‘doelen’ gaan werken. Zoals u weet zijn er per jaar leerdoelen opgesteld
wat een kind moet kunnen. Daar gaat de leerling dan mee oefenen via opdrachten (vragen). En als de leerling
de opdracht goed maakt is de volgende opdracht iets moeilijker. Als een leerling het fout heeft wordt de
volgende opdracht makkelijker. Zo werkt iedereen op zijn niveau en blijft ieder kind gemotiveerd om verder te
gaan met oefenen (en dus met de leerdoelen). Niet onbelangrijk: de snelle leerlingen hoeven niet meer te
wachten tot de hele klas klaar is. Ze kunnen zelfstandig aan hun doelen werken en worden uitgedaagd doordat
ze steeds iets moeilijkere opgaven krijgen.

Informatie vanuit de Reddingsbrigade
REDDINGS BRIGADE "PAAL 13" CALLANTSOOG
Start op woensdag 3 oktober met wintertrainingen in zwembad de Wiel.
Heeft u een zoon of dochter die mee wil trainen, is uw kind minimaal 8
jaar en in het bezit van diploma's A, B én C (verplicht) dan kunt u uw
kind aanmelden via: zwemmen@rbcallantsoog.nl

Informatie van de GGD

Opvoeden & opgroeien
Opvoeden is voor ouders een alledaagse bezigheid. Maar zo nu en dan komt iedere
ouder/opvoeder weleens voor vragen te staan. Het opvoedspreekuur van de GGD kan
ondersteuning bieden.
Hulp en ondersteuning
Bij het Opvoedspreekuur van de GGD kunt u vrijblijvend terecht met uw vragen. Bijvoorbeeld
met vragen over eten en slapen, ruzies oplossen, beter luisteren en afspraken maken. Vaak
lossen sommige zaken zich vanzelf op, maar niet altijd. De juiste ondersteuning, informatie
of advies kan hierbij helpen. Er wordt geluisterd naar uw verhaal en samen gezocht naar een
passende oplossing. Dit advies en de begeleiding is gratis.

Dichtbij
Wekelijks kunt u terecht voor een afspraak op de locatie van de GGD in het
Gezondheidscentrum Zuiderweg te Schagen. Het is ook mogelijk om een afspraak bij u thuis
te maken. Zo heeft u alle tijd om uw vragen te stellen. Wilt u een afspraak?
T. 088 - 0100550 of mail Helma Langedijk hlangedijk@gggdhn.nl opvoedadviseur locatie
Schagen. Zie www.ggdhn.nl/opvoeden-opgroeien/vragenoveropvoeden

Workshop ’Een beter slaappatroon ontwikkelen’
Regelmatig organiseert de GGD een cursus of workshop in de gemeente Schagen.
Op vrijdagochtend 5 oktober kunt u gratis deelnemen aan de workshop ‘Een beter
slaappatroon ontwikkelen’. De workshop geeft informatie over de oorzaken van
slaapproblemen bij kinderen en tips over hoe je kind makkelijker naar bed gaat, doorslaapt
en niet te vroeg uit bed komt. Aanmelden via www.ggdhn.nl/cursussen of T. 088- 0100557

