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Vreedzame School, we hebben oor voor elkaar 
Maandag 27 november beginnen we met blok 3: ‘We hebben oor voor elkaar’. In dit blok leren 
leerlingen belangrijke communicatieve vaardigheden zoals: goed luisteren, vragen stellen, 
een ander uit laten praten, je verplaatsen in de ander en meningsverschillen accepteren. 
 
Inschrijven voor de ouderavond 
In de week van 27 nov t/m 1 dec zijn er voortgangsgesprekken. U kunt u via Social Schools inschrijven. U krijgt dan 
een mail waarin u kunt doorklikken naar het inschrijfoverzicht. U ontvangt dus geen inschrijfbericht via de app.  
 

Introductie ouderraad 

Hallo, wij zijn  Amina Berkane Abakhou, Essafia Hajji, Fatima Lalouchi, Fatima Oudrib , Hafida Chahtan (niet op foto) 
Hatice Temel en Nuran Kiliç en wij zitten in de ouderraad 

Wat is de ouderraad? In de ouderraad zitten ouders die zich betrokken 
voelen bij de school en het leuk vinden om mee te denken hoe de 
ouderparticipatie te vergroten. Dit doen ze samen met een medewerker 
van de school. In principe kan iedere ouder lid worden. Omdat we contact 
en communicatie belangrijk vinden houden we iedere 6 weken een 
inloopuurtje op dinsdagochtend.  In de toekomst willen wij steeds meer 
taken op ons nemen en vanaf de beginfase betrokken zijn bij de 
organisatie van activiteiten van onze school.  
Wat doet de ouderraad? 

Gevraagd of ongevraagd adviseren aan de MR (medezeggenschapsraad) 
en de directie over aangelegenheden die de ouders aangaan, 

meewerken aan (organisatie van) binnen- en buitenschoolse activiteiten en het beleggen van ouderbijeenkomsten. 
Waarom lid worden van de ouderraad? 

Als lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school. U bent nauw betrokken bij de 
school, u kunt meedoen en meepraten over het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het 
bestuur en u doet een schat aan ervaring op. Wij zijn er van overtuigt dat in gesprek gaan met elkaar de beste 
oplossing is voor alle vraagstukken. Wilt u meer weten over de ouderraad? Kom dan naar onze inloopochtend. 

Inloopochtend ouderraad 
Dinsdag 28 november houden wij onze eerste inloopochtend van 8.30 tot 9.30 uur in de hal.  U bent van harte 
welkom om onder het genot van koffie of thee kennis met ons te maken en vragen te stellen over schoolzaken. 

Activiteiten Bibliotheek Kanaleneiland 
Dinsdag 28 november: Gratis sollicitatiespreekuur van 10:00 tot 12:00 u. Woensdag 29 november: Luisteren naar en 
dansen met de VoorLeesPiet van 15:30 tot 16:00. Donderdag 30 november: Tabletinloop van 10:00 tot 12:00 u. 
 
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school.  
Hij komt op het schoolplein aan en om 8.30 uur gaat hij naar binnen om feest te vieren met de kinderen in de hal. U 
bent welkom dit mee te vieren. In de hal kán het zijn dat u niet alles goed kunt zien omdat het behoorlijk vol zal zijn. 
 
Het Nationale Schoolontbijt 
Twee weken geleden hebben we weer aan het nationale schoolontbijt meegedaan. Het doel van dit ontbijt is 
kinderen bewust maken van gezonde voeding. Het was naast gezond ook enorm gezellig om samen te eten. 

 
      

 

Lieve ouders,  

dank voor alle hulp bij 

het  pepernoten bakken! 



 

De derde ronde in de serie ‘Nieuwe medewerkers schooljaar 2017-2018’ 
Dag allemaal, ik ben Ciska van der Maten. Ik ben 23 jaar en dit jaar fulltime leerkracht van 
groep 1b op Het Schateiland. Ik wilde altijd al juf worden en ben vorig jaar afgestudeerd aan 
de Pabo. Daarna heb ik gereisd in Azië, ingevallen op verschillende scholen en lesgegeven 
aan twee kleutergroepen. Nu ben ik erg blij met een eigen groep op deze gezellige school! 
 
Dag ouders, mijn naam is Mariet Schilperoort en ik ben dit jaar 
samen met Ronald Roovers directeur van deze school. Naast 3 
dagen per week leiding geven aan Het Schateiland werk ik 
voor een adviesorganisatie. Van daar uit help ik scholen en 
schoolbesturen bij het oplossen van problemen of het 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.  

Ik vind het een voorrecht om op het Schateiland te mogen werken. Mijn  hart ligt bij 
kinderen en hun ontwikkeling. Ik werk daarom graag mee aan hoe onze school uw 
kinderen het beste daarin kan begeleiden. Wat me opvalt op deze school is de 
positieve sfeer, de bereidheid om samen te werken en van en met elkaar te leren en 
de liefdevolle houding van het team naar de kinderen. 
 

Donderdag 21 december vieren we Kerstfeest op school   
Het wordt weer een mooie dag met creativiteit, een voorstelling en ‘s avonds een Kerstdiner. Tijdens het Kerstdiner, 
van 17.30 tot 18.30 uur, zijn alle ouders hartelijk welkom voor gezelligheid met koffie, thee, fris en hapjes in de hal. 
 
Houd je mond…gezond☺☺☺ 

Afgelopen maandag kwamen twee mondhygiënistes een les geven in groep 4, 5 en 6 om 
uit te leggen hoe we ons gebit goed kunnen verzorgen. Begin 2018 komen ze ook bij de 
groepen 1,2 en 3 en we proberen te regelen dat ze ook bij groep 7 en 8 komen.  
De kinderen hebben geleerd dat het goed is om 2 keer per dag 2 minuten je tanden te 
poetsen. Eerst de binnenkant dan de buitenkant en ten slotte de bovenkant. De 3 B’s!  
Op de foto zien we een leerling een proef konij…eeeh krokodil een poetsbeurt geven. 
 

 

 

 

 

 

Leerlingen van groep 7 en 8 meegedaan aan de Nationale Beverwedstrijd 
De Beverwedstrijd is bedoeld om te kijken of jongeren informatica (computerkunde)  leuk vinden en/of er talent voor 
hebben. De leerlingen kregen verschillende vragen die te maken hebben met informatica, algoritmen, structuren, 
informatieverwerking, logica, puzzels en toepassingen. Het waren pittige opgaven, die zónder voorkennis, maar mét 
een flinke dosis logisch nadenken, opgelost konden worden. In december krijgen we de uitslag! 
 
Ratten bestrijding 
Er zijn rattenvallen geplaatst rond de school. Dit zijn zwarte kistjes. Wilt u met ons opletten dat niemand er aan zit?  
 
Schoolplein graag r0ok-, fiets- en hond vrij☺ 
We willen het schoolplein graag rookvrij houden, als u rookt, wilt u dat dan buiten het hek doen? 
In verband met veiligheid is fietsen op het schoolplein verboden. 
Graag geen honden op het schoolplein en in de school. (ivm hygiëne en sommige kinderen zijn er écht bang voor) 
 
Juf Maryse met zwangerschapsverlof 
Juf Maryse is met zwangerschapsverlof en juf Erika vervangt haar. We wensen juf Maryse een hele fijne tijd met 
haar nieuwe gezinnetje en juf Erika veel succes en plezier met haar tijdelijke functie als bouwcoördinator. 
 
Belangrijke data:   

Meer informatie? Kijk op de website en/of word lid van Social Schools: ksu-hetschateiland.nl 

  

 

Di. 28 en do. 30 november Voortgangsgesprekken  
Di. 28 november 8.30 tot 9.30 uur Inloop uur ouderraad in hal 
Dinsdag 5 december  Sinterklaas op school 
Donderdag 21 december  Kerstfeest op school, ‘s avonds Kerstdiner 

Ma. 25 dec. t/m vr 5 jan. Kerstvakantie 
Do 18 januari Informatie avond groep 6 


