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Agenda
Woensdag 12 t/m vrijdag 14 september: schoolkamp groep 7/8

De Gouden Weken voor een goed begin van het schooljaar
Een goed begin is het halve werk. Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het
begin van het schooljaar. Het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer
helemaal opnieuw: de leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. De
eerste weken van het schooljaar zijn daarom ontzettend belangrijk voor het
creëren van een goed pedagogisch klimaat in de klas.
De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn de
belangrijkste weken voor het neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer
in de klas. Daarom zijn deze weken goud waard.
De leraar speelt tijdens dit proces een essentiële rol. Als je als leraar in deze
eerste, belangrijke weken veel aandacht schenkt aan groepsvorming, heb je hier
de rest van het schooljaar profijt van.
Groepsvorming bestaat uit vier fasen die een groep in ongeveer zes weken
doorloopt. Hierna zijn de rollen, normen en waarden grotendeels bepaald voor de
rest van het jaar. In deze zes weken is de invloed van de leraar van groot belang.
Na elke zomervakantie, bij elke nieuwe leraar, vindt er weer een nieuwe
groepsvorming plaats. Ook gaandeweg het schooljaar kan er een nieuw
groepsvormingsproces komen, bijvoorbeeld door de komst van een nieuwe
leerling.
•Forming (oriënteren)
Leerlingen leren elkaar kennen. De groep zoekt naar veiligheid en structuur.
•Storming (presenteren)
De verhoudingen tussen de leerlingen worden duidelijk. Wie is er leider en wie is
er volger?
•Norming (normeren)
De regels, waarden, normen van de groep worden bepaald. Iedereen krijgt een
eigen taak in de samenwerking.
•Performing (presteren)
De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er zijn ongeschreven
regels waar iedereen zich aan houdt.
•Reforming (evalueren)
Het einde van het jaar of een periode is in zicht. Dit afscheid geeft weer een
nieuwe groepsdynamiek. Een duidelijk voorbeeld is de afsluiting in groep acht.

Even voorstellen
Juf Melanie Brink

Hallo allemaal,
Mijn naam is Melanie Brink en ik ben 23 jaar oud. Afgelopen maandag ben ik
gestart in groep 3/4.
Voor de meesten geen onbekend gezicht, aangezien ik in 2016 mijn afstudeerstage
hier op school heb afgerond.
Afgelopen twee schooljaren ben ik werkzaam geweest als invalleerkracht en had ik
in Eenrum bij OBS Octopus een aantal vaste werkdagen gekregen.
Daarnaast ben ik ook nog bezig voor de studie Orthopedagogiek en in februari
begin ik mijn masterstage hiervoor. Dat betekent dat ik tot februari kan blijven
werken in groep 3/4 van maandag t/m vrijdag. De hele week dus! Ik ben er heel
blij mee, want ik heb al gemerkt hoe leuk groep 3/4 is.
Kennen wij elkaar nog niet? Kom gerust langs, ik stel mij graag aan u voor.
p.s. In de volgende nieuwsbrief zal onze hulpjuf Wieke van groep 3/4 zich aan
jullie voorstellen.

Meester Geert-Jan Enting
Einde vorig schooljaar ben ik benoemd als directeur van obs Usquert en obs de
Klinkenborg. Mijn naam is Geert-Jan Enting, getrouwd met Thea en heb drie
volwassen kinderen, allen inmiddels uitwonend.
Mijn vrouw is wiskunde docent in Meppel, mijn zoon fysiotherapeut in Steenwijk,
mijn oudste dochter rond binnenkort de opleiding SPH af in Leeuwarden en mijn
jongste dochter zit in het 3e jaar van de Pabo in Groningen.
Ik ben woonachtig in Norg, de kop van Drenthe. Na mijn PA opleiding heb ik 15
jaar voor de klas gestaan in Groningen, Bedum, Haren en Norg.
Vervolgens de opleiding tot schoolleider van het Primair Onderwijs afgerond en
ben in Peize gestart als directeur.
In 2005 ben ik verkast naar Ruinen waar ik leiding mocht gaan geven aan IKC ‘t
Oelebröd, destijds een school met 350 leerlingen, en kreeg in 2011 ook het
directeurschap van odbs ‘t Echtenest erbij, een kleine school met rond de 40
leerlingen.
Naast mijn gezin en werk ben ik regelmatig te zien en te horen als basgitarist en

gitarist-zanger op diverse podia met De Kösters, FruitcakeParty en met Simpel
Zat. Het maken van muziek is voor mij “even de knop om”. Met dit samenspel laad
ik mijn batterij weer op en het is heerlijk om te doen.
Met veel enthousiasme en veel zin begin ik dit schooljaar in Usquert en Kantens.
Mocht u behoefte hebben om even kennis te maken, op de maandag, dinsdag en
de woensdag ben ik op school.
U bent van harte welkom!

Juf Anne-Wil Middel
Hallo allemaal,
Via deze weg wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Anne-Wil Middel.
Vanaf 2015 ben ik werkzaam voor schoolbestuur Lauwers en Eems. Ik heb in de
afgelopen drie jaar voor verschillende groepen gestaan. Naast deze groepen
werkte ik de afgelopen jaren ook als invaller voor L&E.
Dit schooljaar werk ik op twee scholen. Zoals waarschijnlijk al bekend is, sta ik op
maandag en dinsdag voor groep 7/8 in Usquert. Dit zal zo zijn totdat de vacature
in Usquert vervuld is. Daarnaast werk ik op woensdag als invaller. Op donderdag
en vrijdag werk ik op de Lydinge in Leens. Hier heb ik op donderdagochtend groep
3/4/5 en op vrijdag groep 6/7/8.
Afgelopen week hebben we in groep 7/8 kennisgemaakt met elkaar. Natuurlijk
veel nieuwe gezichten en namen om te onthouden, maar dat komt vast goed! We
gaan er samen een gezellige tijd van maken!
Groetjes van juf Anne-Wil

Groep 1 en 2
Na een redelijk herstel van haar afgescheurde achillespees, gaat juf Renée op reintegratiebasis weer beginnen met lesgeven op de donderdag en
vrijdagochtenden. Juf Inge is op de donderdag en vrijdagochtend voorlopig nog op
school aanwezig, zij vangt die taken op die juf Renée nog niet kan of mag
verrichten.
Het volledig herstel van Juf Renée neemt nog wel enige tijd in beslag en we zijn
blij dat Juf Inge er voorlopig is ter ondersteuning.

Bibliotheek op school
Oproep: Hulp gevraagd.
Op de woensdagen van 11.45 uur tot 12.30 uur kunnen leerlingen boeken lenen en
terugbrengen in onze bibliotheek op school. Ik hoef u volgens mij niet te vertellen
dat veel lezen, kilometers maken, heel goed is voor de taalonwikkeling!
Een viertal ouders houden zich bezig met de bibliotheek en kunnen hulp
gebruiken. Graag even aanmelden via de groepsleerkracht of telefonisch 423690.

Kinderboekenweek 2018
Van woensdag 3 tot en met 14 oktober is het Kinderboekenweek.
Het thema van de Kinderboekenweek is vriendschap: “Kom erbij!”
We zullen de kinderboekenweek op woensdagochtend 3 oktober samen op het
plein openen om 08.30 uur.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn!

Monumentaal Usquert 2018
Tijdens de Open Monumentendagen 2018 trekt Usquert de aandacht met
Monumentaal Usquert.
Liggend op een wierde biedt Usquert met zijn monumentale en karakteristieke
panden een prachtig decor voor de vele activiteiten.
Wandelend door Usquert loop je een pand binnen en geniet daar van het interieur
en de expositie. Verderop in de straat hoor je muziek en uit de tuinen zweeft een
gedicht naar je toe. Dan kom je terecht in een prachtige tuin met beelden, dan
opeens zie je dat prachtige sieraad of dat mooie glas wat je altijd al wilde
hebben. Kortom overal vind je open huizen, open tuinen, muziek en poëzie,
exposities, curiosa en antiek, en terrassen om even bij te komen.
In het dorpshuis is een expositie ingericht met werkjes van onze leerlingen!
Prachtig om deze te komen bekijken!

Vrijdag 7 september zal volleybalteam Abiant Lycurgus naar de Mencke komen,
voor een volleybal clinic en de 1e oefenwedstrijd van het seizoen 2018/2019.
Van 16.30 tot 18.00 uur zal de volleybal clinic worden gegeven door de spelers van
Lycurgus en aansluitend nog een korte lezing door de Trainer van Lycurgus: Arjan
Taaij. De clinic zal worden gegeven aan groepen in de leeftijd tot en met 11 jaar
en 12 t/m 18 jaar. Alle deelnemers aan de volleybal clinic mogen ’s avond de 1e
oefenwedstrijd gratis bijwonen en krijgen een kaart voor de supercupwedstrijd
t.z.t.
Om 19.30 uur spelen ze de 1e oefenwedstrijd in MFC de Mencke tegen de nummer
vier van België, Haarode Leuven.
Opgave voor de volleybal clinic kan via: demencke@eemsmond.nl
Met Sportieve groet,
MFC de Mencke

Nieuw telefoonnummer, mailadres, andere oppas?
Mocht u nieuwe contactgegevens hebben, is het handig deze door te spelen naar
school.
Graag via de mail naar: obsusquert@lauwerseneems.nl

Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben die ons onderwijs kunnen versterken, dan
bent u van harte welkom!
Het team

