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Leuke Data
•
Start Leerlingenraad, KinderInnovatieRaad en Whizzkids (Deze maand).
•
Zaterdag 13 november intocht Sinterklaas
•
Vrijdag 3 december Sinterklaas op school
•
Donderdag 23 december Kerstmarkt op school
•
Kerstvakantie vrijdag 24 december 2021 vanaf 12.00 uur t/m zondag 9 januari 2022
Sint wetenswaardige weetjes

Schoolschaatsen

Maandag 15 november gaan we met de
kinderen van de groepen 6 en 7/8 lootjes
trekken. De kinderen krijgen in een
enveloppe hun lootje en begeleidende brief
mee. Kijken jullie mee in de tas van de
kinderen? Het is het allerleukst om geheim te
houden wie je hebt getrokken tot de dag van
uitpakken.

In samenwerking met de schaatsvereniging
van Ouwsterhaule gaan we in de winter van
2022 het schoolschaatsen organiseren in
Thialf. De leerlingen van groep 4 t/m groep 8
zullen ongeveer vier schaatslessen beleven
onder begeleiding van echte schaatstrainers.
Meer informatie is te lezen in een volgende
nieuwsbrief.

Willen jullie daarnaast voor de kinderen van
groep 1 t/m 8 de tekeningen, briefjes en
verlanglijstjes uit de opgezette schoenen
halen en deponeren in de grote doos (met
gleuf met opschrift 5-12-21) in de
lerarenkamer. Deze verzameling komt in een
map voor de Sint. De verbazing zal van klein
tot groot, leuk en verrassend zijn, als Sint de
tekeningen en briefjes bij zich heeft op
vrijdag 3 december.

Partytenten gezocht voor Kerstmarkt
Trijegeaster Honk op 23 december 2021

Helpen jullie mee met dit geheime plan?

OBS TGH organiseert op donderdag 23 december
een kerstmarkt op school in samenwerking met de
leerlingenraad, OV en MR. Deze activiteit past
helemaal bij het toekomstige schoolconcept waar
‘ondernemerschap’ een belangrijke rol zal gaan
spelen.
Omdat de kerstmarkt voor een deel buiten zal
plaatsvinden hebben we verschillende
partytenten nodig. Laat het snel weten wanneer
we uw partytent mogen lenen! >
Gert.vanderveen@ambion.nl
Meer informatie over het programma van de
kerstmarkt volgt binnenkort. Hierbij moeten we
helaas ook nog steeds rekening houden met de
coronamaatregelen.

Trots zijn wij op de samenwerking met
bibliotheek Mar en Fean en
leesconsulent Maaike van Prooijen!
Van 5 tot en met 12 november was de
Week van de Mediawijsheid. In dat
kader hebben alle leerlingen een les
omtrent mediawijsheid gehad van
Maaike.
Groep 1 en 2 hebben met juf Maaike Prins Eduard Edje Eipetje gelezen, over een prins die zijn iPad
kwijt raakt. We hebben daarna gesproken over hoeveel tijd kinderen doorbrengen op een
schermpje en wat er allemaal nog meer te doen is (prins Edje kan namelijk niets anders dan zijn
iPad bedenken…). Gelukkig spelen ze allemaal nog graag buiten.
Groep 4, 5 en 6 hebben gekeken naar hun online privacy. Welke informatie kan er beter niet over
jou op het internet te vinden zijn? Wat vul je allemaal in als je je aanmeldt voor een spelletje of
social media account? We hebben gesproken over hoe bedrijven als TikTok soms gegevens
verkopen waar andere bedrijven dan weer profijt van hebben. En hoe je een sterk wachtwoord
maakt.
Groep 7 en 8 kregen allemaal het boek Katvis van Tjibbe Veldkamp. In dit boek lezen ze over Ate die
een online vriendschap heeft gesloten met Baptiste uit België. Baptiste zit weleens in geldnood en
Ate helpt hem door zijn zakgeld naar hem over te maken. Hij is erg blij met Baptiste als vriend want
hij vindt niet zo makkelijk aansluiting bij andere kinderen van zijn leeftijd. Nadat we samen het
begin van het boek hebben gelezen hebben wij ook gekeken naar online privacy en jouw social
media vrienden. We kwamen erachter dat bijna iedereen maar een handjevol volgers daadwerkelijk
kende en al snel volgden er ervaringen met social media.

Indien u hier thuis ook eens aandacht
aan wilt besteden biedt de Bibliotheek
een webpagina speciaal voor deze
themaweek met online informatie en
serious games over mediawijsheid.

Plan van aanpak
(door)ontwikkeling TGH

Plan van aanpak gepresenteerd aan de werkgroep ouders/verzorgers
Voor de zomervakantie zijn er verschillende gesprekken gevoerd en bijeenkomsten georganiseerd over de
(door)ontwikkeling van OBS Trijegeaster Honk. De input vanuit ouders/verzorgers, teamleden, directeur en de bestuurder
hebben we toen samengevoegd tot de vier (door)ontwikkelpunten:
• Sociale veiligheid in de school én op het plein;
• Goede communicatie tussen directie, team, leerlingen en ouders/verzorgers;
• Het betrekken van leerlingen en ouders/verzorgers bij de (door)ontwikkeling van de school;
• Een compleet leerlingvolgsysteem.
Na de zomervakantie zijn deze (door)ontwikkelpunten door het team en directie verder uitgewerkt tot een plan van
aanpak. Op woensdag 13 oktober heeft het schoolteam het plan gepresenteerd aan de werkroep ouders en de bestuurder
van Ambion Ingrid Janssen. De aanwezigen hebben hun waardering en vertrouwen uitgesproken om het
ontwikkelingsproces volgens de gepresenteerde route te vervolgen.
In de weken na de presentatie heeft een nulmeting onderwijskwaliteit plaatsgevonden. Dat betekent dat de directeur,
IB’er, beleidsmedewerker onderwijs van Ambion en een externe onderwijsadviseur in samenwerking alle
beleidsdocumenten bestuderen, lessen bekijken en evalueren, resultaten en prognoses bekijken. Met deze informatie
kunnen we het plan van aanpak aanscherpen en toevoegen aan het schooljaarplan. Het schooljaarplan wordt vervolgens
besproken met de MR. Een nieuwe meting volgt na de kerstvakantie tijdens een proefaudit.

(DOOR)ONTWIKKELING TGH

DE SCHOOL IN HET DORP EN HET DORP IN DE SCHOOL
OBS Trijegeaster Honk wil zich graag verbinden aan activiteiten die in en rondom
Ouwsterhaule worden georganiseerd. Een paar weken geleden heeft directeur Gert van
der Veen bijvoorbeeld een vergadering van de Sinterklaascommissie bijgewoond. Tijdens
deze vergadering stonden kennismaken en de volgende vraag centraal ‘Op welke manier
kunnen de Sinterklaascommmissie en OBS Trijegeaster Honk elkaar versterken?’. Tijdens
de avond zijn een aantal afspraken gemaakt. Zo wordt op school het lied ‘Sinterklaas Us
Held’ ingestudeerd. Het lied wordt tijdens de intocht en de Sinterklaasviering op school
gezongen. Daarnaast proberen we de intocht en het bezoek op school ook nog op
verschillende andere wijzen op elkaar af te stemmen.
Verder heeft de directeur binnenkort een geheime afspraak met Sinterklaas zelf. Graag wil
hij met Sint van gedachten wisselen over de (door)ontwikkeling van de Sinterklaastraditie
in Ouwsterhaule de komende jaren. Hoe kunnen we samen stap voor stap meegaan in de
veranderende maatschappij en toch ook de dorpsidentiteit bewaren en bewaken?

MultiMediaTeam (MMT) gestart!!
Onze bovenbouwers Jildou Rijpkema en Ties
van Dijk vormen samen het
MultiMediaTeam van TGH. Via de volgende
link stellen ze zichzelf op eigen wijze voor!
https://youtu.be/auC0XoJGhIc
Jildou en Ties gaan video’s maken van
activiteiten op school. Daarnaast spelen ze
een belangrijke rol bij het samenstellen van
de nieuwsbrief en het maken van de
schoolbladzijden voor het dorpsblad.
Samenwerking SKIK en OBS Trijegeaster Honk
Een aantal ouders/verzorgers en het schoolteam
Trijegeaster Honk heeft een totaalaanbod VSO &
BSO als grote wens. Ambion is een
onderwijsstichting die zelf binnen de eigen stichting
geen kinderopvang heeft. Dit betekent dat we
afhankelijk zijn van de kinderopvangorganisaties in
de omgeving.
De kinderopvangorganisaties vinden het aantal
kinderen die van een aanbod op een kleinere
locatie gebruik maken, vaak financieel niet
interessant genoeg. Wij mogen dit aanbod vanuit
onderwijsgelden ook niet zelf bekostigen, we
mogen zelfs geen vervoerskosten voor onze
rekening nemen. Het zijn strikt gescheiden CAO’s en
budgetten.
Op dit moment onderzoeken wij met
kinderopvangorganisatie SKIK of zij wellicht samen
met ons bovenschools iets kunnen organiseren.

WWW.TRIJEGEASTERHONK.NL

Ouders/verzorgers bedankt voor...
…de 11-november
traktaties!
…het schoonmaken
van de vlaggenmast!

…het coördineren van
de schoolbibliotheek!

het schoonmaken van
de octopus…Zoek de
verschillen…

…het brengen van de
rommel naar de stort!

…het meedenken met
de (door)ontwikkeling
van OBS Trijegeaster
Honk!

En nog veel meer..

