Nieuwsbrief 01 - 30 augustus
Algemeen
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Voor de zomervakantie
hebben wij afscheid genomen van een groep kinderen en daarmee ook een groep ouders
die soms jarenlang door de school hebben gelopen. Maar in het nieuwe jaar zien we altijd
weer veel nieuwe gezichten in de school. In diverse groepen zijn kinderen ingestroomd.
Soms als gevolg van een verhuizing, soms omdat er gekozen is voor een andere school.
Wij hopen dat iedereen zich welkom voelt en snel zijn plekje heeft gevonden in onze
school. In de klassen besteden wij de eerste weken veel aandacht aan groepsvorming
hierbij maken wij gebruik van het materiaal van de Kanjertraining. Heeft u het gevoel dat
uw kind de aansluiting met de groep mist, laat het ons tijdig weten. Wij kunnen hier
tijdens de lessen dan extra aandacht aan besteden. Het is belangrijk dat kinderen zich
prettig voelen op school, dit een voorwaarde om tot leren te komen.
“Als in voldoende mate is voldaan aan de behoefte aan relatie
(anderen waarderen mij en willen met mij omgaan’), aan de
behoefte aan autonomie (‘ik kan het zelf, hoewel niet altijd
alleen’) en aan de behoefte aan competentie (‘ik geloof en heb
plezier in mijn eigen kunnen’) is er welbevinden, motivatie,
inzet en zin in leren.” (Stevens, 2012)
Mededelingen
- Afgelopen week heeft Cor van Vliet met zijn bedrijf de binnentuin helemaal
opgeknapt. Dat was een grote klus, maar de investering zeker waard. De tuin ziet
er weer netjes uit en is beter netjes te houden. Komend voorjaar kunnen de
planten er in en mogelijk kunnen we iets met moestuintjes.
- Vorig schooljaar is in de communicatie over het nieuwe schooljaar vergeten te
noemen dat Mattanja Scholma tot januari bij ons stage loopt, hoofdzakelijk bij de
kleuters. Mogelijk gaat ze ook in andere groepen extra ondersteuning bieden.
- Dinsdag 11 september starten we met een nieuwe ronde muzieklessen onder
schooltijd. Groep 3 en 4 beginnen aan hun cyclus.
Vrijdag 14 september begint groep 6 met de muzieklessen, zij werken toe naar
een uitvoering in De Vierstee op 30 november (18:30-19:30 uur generale
repetitie, 19:30 - 21:00 uur optreden)
- Wij zijn met ingang van dit schooljaar gestopt met geld inzamelen voor Edukans.
Meestal kregen wij te weinig geld binnen om aan onze verplichtingen te voldoen.
Daarom hebben wij besloten om incidenteel acties te organiseren, u kunt hierbij
denken aan een actie voor giro 555. Meer info volgt.
- Vanaf vanavond (donderdag) 19:00 uur kunt u zich inschrijven voor de
startgesprekken. Heeft u vanavond geen mail ontvangen, controleer dan uw spam
box. Helemaal geen mail ontvangen? Wij horen het graag.
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Trefwoord
Week 35: Startweek
■ Inhoud: Opstarten van het nieuwe schooljaar.
■ Bijbel: Tien bruidsmeisjes (Matteüs 25, 1-13).
Week 35 en 36 (27 augustus t/m 7 september): Ontwerpen
■ Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen.
Over de uitdaging voor de mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen.
■ Bijbel: Scheppingsverhaal (Genesis 1).
Jaaragenda
Afgelopen week hebben wij via Social Schools een stappenplan gedeeld hoe de
jaarkalender via Google Agenda gebruikt kan worden. Heeft u toch liever een papieren
versie, kom gerust even langs om een uitdraai op te halen.
De agenda digitaal gebruiken heeft zo zijn voordelen. Zo is basketbal en cool moves van
groep 8 verplaatst van woensdag 23 januari naar vrijdag 25 januari. Gebruikt u de
agenda digitaal dan ontvangt u mogelijk een melding van deze wijziging in uw mailbox
(afhankelijk van de instellingen) en wordt de datum automatisch aangepast in de
kalender. Zo is de kalender altijd up-to-date.
Wijzigingen worden ook altijd via de nieuwsbrief gecommuniceerd.
Zo is er ook een aanpassing gedaan in de laatste schoolweek. Deze ziet er nu als volgt
uit:
vrijdag 12 juli:
musical groep 8 voor opa’s, oma’s, broers en zussen
maandag 15 juli:
afscheidsavond groep 8, alleen voor ouders en kinderen groep 8
dinsdag 16 juli:
uitzwaaien groep 8
woensdag 17 juli:
eindfeest
donderdag 18 juli: eventueel verhuizen van tafels
vrijdag 19 juli :
alleen ‘s morgens school, vanaf 11:30 uur koffie met ouders
Startgesprekken
Dit schooljaar staan er geen informatieavonden gepland. In plaats daarvan voeren wij
met alle ouders én kinderen een startgesprek.
Het startgesprek is bedoeld om een goede start met elke ouder te maken. Samenwerken
aan de ontwikkeling van een kind vraagt om een stevige vertrouwensrelatie tussen de
leerkracht en de ouder en dus om een individuele start met elke ouder. Individueel
contact met elke ouder zorgt namelijk beter voor het opbouwen van deze
vertrouwensrelatie (Lusse, 2013). Daarom is een goede start met elke ouder beter dan
een collectief beginmoment, zoals een informatieavond. (Peter de Vries, CPS)
Dit sluit goed aan bij onze visie. In een voortdurend veranderende samenleving is het
goed om ook een kritisch te kijken naar de dingen die je als school doet. De informatie
die u normaal gesproken te horen krijgt in een presentatie van de leerkracht kunt u ook
thuis, op papier doorlezen. Daarvoor is het niet nodig om naar school te komen.
Anderzijds vinden wij de ontmoeting met ouders belangrijk en wilt u misschien de
leerkracht in actie zien. Daar hebben wij een oplossing voor gevonden.
Morgen (vrijdag 31 augustus) staat het eerste inloopmoment gepland. U bent van harte
uitgenodigd om vanaf 8:20 uur tot 8:45 uur in de klas van uw kind(eren) te komen
kijken naar het werk dat ze de afgelopen week hebben gemaakt. Daarnaast hebben wij
de laatste twee weken voor de herfstvakantie open lesochtenden gepland. U krijgt dan de
gelegenheid om een les bij te wonen. Meer info daarover volgt op een later tijdstip.
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Vrijdag inloopochtend
Vrijdag 31 augustus staat onze eerste inloopochtend gepland. U bent van harte
uitgenodigd om vanaf 8:20 uur tot 8:45 uur in de klas van uw kind(eren) te komen
kijken naar het werk dat ze de afgelopen week hebben gemaakt. Daarover het volgende:
-Omdat de groepen 5 t/m 8 de verwerking van rekenen en spelling op de computer
maken zijn er minder werkboekjes om door te bladeren.
-Mogelijk komt u soms in werkboekjes pagina’s tegen die zijn overgeslagen of niet zijn
nagekeken. De werkboekjes dienen als oefenstof. Soms is het niet nodig dat kinderen
alles maken. Ook kiest een leerkracht soms voor een andere vorm van (creatieve)
verwerking. Datzelfde geldt voor het nakijken. De werkboekjes en schriften zijn
oefenmateriaal voor de kinderen. Soms kiezen wij er voor om een les klassikaal na te
bespreken, de kinderen zelf te laten nakijken of een les helemaal niet na te kijken. U
kunt ervan op aan dat wij altijd zoeken naar de beste manier van verwerking voor uw
kind(eren).
Critici zullen mogelijk denken dat de leerkracht zo lekker tijd over houdt. Dat klopt!
Wij willen meer tijd en aandacht besteden aan lesvoorbereiding. In plaats van na
schooltijd stapels schriften nakijken kwalitatief goede lessen voorbereiden en de kinderen
bieden wat ze nodig hebben. Daarom verwerken wij meer oefenstof via de computer. De
kinderen krijgen direct feedback en oefenstof wordt op maat aangeboden. De leerkracht
heeft meer tijd om lessen voor te bereiden. Heeft u vragen over deze ontwikkeling in de
school, laat het ons gerust weten.
Groep 6
Vrijdag begint de gymles van groep 6 direct om 8:30 uur. De kinderen mogen zelfstandig
naar de Vierstee. In de gymzaal is meester Jan (en soms meester Menno) aanwezig om
de kinderen op te vangen. Ouders die graag even in de klas willen kijken kunnen dat het
beste direct om 8:20 uur doen. Komende vrijdag geeft meester Menno de gymles. Hij
houdt er rekening mee dat sommige kinderen mogelijk iets later in de les komen.
Noodnummers
Kloppen uw adresgegevens en noodnummers nog? In het belang van
de kinderen is het heel belangrijk dat dit op orde is. Jaarlijks worden
wij toch een aantal keren geconfronteerd met het gegeven dat wij
niemand kunnen bereiken als er iets aan de hand is met het kind. Dat
is vooral voor het kind heel vervelend. Alle kinderen krijgen binnenkort
een lijst met adresgegevens van de groep mee naar huis. Daarop staan
de gegevens zoals deze bij ons bekend zijn. Heeft u bezwaar tegen het delen van deze
gegevens, wilt u dit dan voor dinsdag 4 september aan ons kenbaar maken.
Daarnaast is het belangrijk dat de noodnummers kloppen. Deze worden niet gedeeld met
andere ouders.

Vragen, opmerkingen, suggesties
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, blijf er
niet mee rondlopen. Wij vinden het belangrijk dat
wij samen met de ouders op één lijn zitten, alleen
dan is er ruimte voor de kinderen om zich
optimaal te ontwikkelen.
Er is dagelijks iemand van de directie aanwezig
om u te woord te staan, maar u kunt natuurlijk
ook bij de leerkracht(en) van uw kind(eren)
terecht.
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