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e laatste weken van het schooljaar zijn gestart. De Cito- en methodetoetsen
zijn afgerond, het rapport is geschreven en we zijn bezig met de afronding
van thema’s binnen de diverse vakgebieden. De groepen 5 t/m 7 gaan
groep 8 in het zonnetje zetten met een mooie playbackshow.

Zelf heb ik mijn drukste activiteiten ook afgerond; alle stagiaires die ik binnen de stichting begeleid, zijn voorzien van
een eindbeoordeling en zelf ben ik geslaagd voor de opleiding ‘vakbekwaam schoolleider’ waarmee ik me kan registreren in het schoolleidersregister. Mooi om te vermelden is, dat drie LIO stagiaires (van vorig schooljaar en dit schooljaar) inmiddels een baan hebben gevonden binnen Allure (waaronder Sven Vermaat). En daar doen we het voor: jonge
mensen enthousiast maken voor het prachtige vak van leerkracht, zodat zij binnen onze stichting aan het werk kunnen.
We zijn allen heel benieuwd wat voor een mooie musical groep 8 gaat neerzetten. Op de achtergrond horen we al enkele

Welkom!

liedjes en dat belooft al iets goeds. We zien naar hun optreden uit en wensen hen succes met de ‘finishing touch’.

Nieuwe leerlingen
Groep 1-2b
Groep 4

Jip
Alex

Met vriendelijke groet, Marjan Bronckers

Even voorstellen
Beste ouders/verzorgers,
Volgend schooljaar een nieuw gezicht dat op de
maandag dinsdag en donderdag op de Kelderswerf
zal rond lopen.
Via deze weg zal ik mij even voorstellen.
Mijn naam is Irmgard Spruit en woon samen met
mijn vriend en dochtertje in Ursem.
Komend schooljaar mag ik het team van de
Kelderswerf komen versterken als onderwijsassistent.
Ik heb erg veel zin in deze nieuwe uitdaging!
Afgelopen jaren ben ik werkzaam geweest op
OBS de Speelwagen in Wognum.
Na drie jaar meegegaan te zijn met een klas, kies ik nu voor deze stap.
Op de Kelderswerf ga ik schoolbreed werken en zie dus vele gezichten.
Zo leer ik snel iedereen kennen.
Heeft u vragen of wilt u iets weten... kom gerust naar mij toe.
Geniet van de zomer en tot na de vakantie!

Wij wensen jullie een heel fijne en
leerzame tijd toe bij ons op school.

Nieuwe telefoonnummers en adreswijzigingen
Als u een nieuw (mobiel) telefoonnummer of een
nieuw adres heeft, wilt u dit dan aan ons doorgeven?
U kunt dit doen via het ouderportaal of door een
mailtje te sturen naar:
sylviavanschagen@kelderswerf.nl
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Schoolreisje groep 1-2
Op vrijdag 22 juni zijn wij op schoolreisje geweest naar Artis. Het weer
leek eerst een beetje tegen te vallen, maar gelukkig bleef het droog en
kwam zelfs af en toe het zonnetje. De kinderen vonden de busreis naar
Artis al erg leuk en ook een beetje spannend. Eenmaal aangekomen
gingen we in groepjes door Artis. Nadat we al een aantal dieren hadden
gezien gingen we met elkaar lunchen. Er stond patat op het menu!
Dat smaakte goed. Na het eten ging ieder weer op pad en zagen we
olifanten, giraﬀen en natuurlijk leeuwen. Ter afsluiting kreeg iedereen
nog een lekker ijsje. Daarna weer terug naar de bus en op weg naar
Obdam. Het was een geslaagde dag!

Schoolreisje groep 3 t/m 7
Vrijdag 22 juni was het zo ver. We gingen op schoolreisje naar Linnaeushof!
In de bussen werden liedjes gezongen en was het erg gezellig. In het park
aten we ons tussendoortje en daarna gingen we de speeltuin in. Er werd
heerlijk geklommen, gesprongen, gegleden en gedraaid. Tussen de middag
kregen we een patatje en wat drinken. Daarna konden we weer lekker doorspelen. Af en toe vielen er wat spetters uit de lucht, maar gelukkig konden
we dan even schuilen in de binnenspeeltuin. Toen het tijd was om weer
naar de bussen te vertrekken kregen we nog een lekker ijsje. Het was een
geslaagde dag met veel lachende gezichten.
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Verslag van derde koﬀie- en
theemoment met directie
Op woensdag 27 juni hebben we het derde
koﬀie-en theemoment met ouders en directie
gehad. Weer terug op de woensdag en vrijwel
direct na half 9, omdat de maandag om 8.45 uur niet praktisch bleek
te zijn. Er zijn zeven ouders aangeschoven om de evaluatie van
schooljaar 2017-2018 te bespreken. In verband met het aantal
ouders is de werkvorm aangepast en hebben we een groepsgesprek
gehouden.
Er zijn onderwerpen door de aanwezige ouders gekozen uit diverse
thema’s namelijk:
Communicatie:
Parro app
Onderwijs:
Engels, IPC, tutorlezen, hoekenwerk,
techniek en werken vanuit doelen bij
rekenen en wiskunde en spelling
Ouderbetrokkenheid: Koﬀie- en theemoment met de directie
De opkomst bij de koﬀie- en theemomenten is niet groot.
Er werd geopperd dat het een positief signaal kan zijn, namelijk dat
ouders tevreden zijn en geen behoefte hebben aan het gesprek.
Leerkrachten en directie zijn goed benaderbaar. Als het nodig is
worden er tussentijds belangrijke zaken met elkaar besproken.
In het nieuwe schooljaar worden de koﬀie- en theemomenten al op
de jaarkalender gezet op de woensdag- of vrijdagmorgen. Aan het
einde van schooljaar 2018-2019 wordt geëvalueerd of we deze vorm
gaan voortzetten. De feedback van de aanwezige ouders wordt zeer
gewaardeerd en als waardevol beschouwd. Hiermee blijven we
scherp op de invulling die wij als school aan het onderwijs geven.
Het uitgebreide verslag kunt u lezen op onze website:
www.kelderswerf.nl → Home → downloads.

Tussenschoolse opvang
Op dit moment verzorgt ‘t Stationnetje
de tussenschoolse opvang (TSO) op school.
Na een fijne samenwerking gaat daar

Schoonmaakactiviteiten
Op donderdag 12 juli staat de schoonmaak op
de agenda voor de groepen 1, 2 en 3. Hiervoor
vragen wij uw hulp. We starten vanaf 19.00 uur
en hopen rond 20.30 uur klaar te zijn. Als u iets
later aanschuift is dat geen probleem.
We zijn blij met alle hulp.
Als u ons komt helpen wilt u dan uw naam
noteren op de lijst op de klassendeur?
We vragen u om op deze avond zelf een emmer
en een schoonmaakdoekje mee te nemen.
Op maandag 16 juli geven we de kinderen van
bovenstaande groepen spelmateriaal mee
naar huis om schoon te maken. Wilt u dat thuis
met een vochtig doekje afnemen?
Graag de materialen weer inleveren op
woensdag 18 juli.
Zo gaan we het nieuwe schooljaar weer fris in.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp.

IPC nieuws
Onlangs is het aantal scholen
in Nederland dat met IPC
werkt de 300 gepasseerd. In
rap tempo volgden daarna
nog meer nieuwe IPC-scholen
de afgelopen weken. Dat betekent dat IPC
Nederland momenteel met meer dan 300 scholen
samenwerkt voor het beste onderwijs. Een mooie
gelegenheid om de vlag uit te hangen. Deze vlag is
ons toegestuurd en wij vieren dit mee door de vlag
op te hangen. We gaan ervoor om nog vele mooie,
interessante en leerzame units met de kinderen uit
te werken.

volgend schooljaar verandering in komen.
We bedanken de leidsters van

LIO stagiaire schooljaar 2018-2019

‘t Stationnetje voor hun goede zorgen.

Beste ouders/verzorgers,

Na de zomervakantie zal Olleke Bolleke
de TSO gaan verzorgen. U bent hier via de

Mijn naam is Amy Zander en ik ben 20 jaar.
Aankomend schooljaar kom ik mijn LIO-stage
lopen in groep 1/2b.
Ik doe de opleiding PABO bij Inholland in
Alkmaar en zit op dit moment in het vierde
jaar van mijn opleiding. Het eerste half jaar
loop ik stage op de maandag en de dinsdag en het tweede half
jaar ook op de woensdag.
Ik heb erg veel zin in het aankomend schooljaar en ik hoop er
samen met iedereen een leuke en leerzame tijd van te maken!

mail al over geïnformeerd.
Vergeet u zich niet aan te melden bij
Marjan Bronckers als u volgend schooljaar
de TSO bij Olleke Bolleke wilt gaan
afnemen?
Mail naar: directie@kelderswerf.nl

Met vriendelijke groet, Amy
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Praktisch verkeersexamen
Op woensdag 27 juni hebben de leerlingen van groep 7 en
enkele leerlingen van groep 8 van de basisscholen in Obdam
en Hensbroek (de Caegh, de Ark en de Kelderswerf) praktisch
verkeersexamen gedaan. Vol trots kunnen we vermelden dat
alle deelnemers van onze school geslaagd zijn.
Van harte gefeliciteerd allemaal!

• Schoolfotograaf:

De wensboom

Wensboom en feedback
Via persoonlijke feedback of de wensboom zijn de afgelopen
periode diverse wensen/tips naar voren gekomen:

Vier ouders vonden de kwaliteit, prijs en/of kwaliteit-prijsverhouding en service niet goed en
stelden een nieuwe schoolfotograaf voor. Dit is met de oudervereniging die deze keuze maakt
gedeeld. De OV heeft ook veel positieve reacties ontvangen en de feedback met de schoolfotograaf besproken.

• W.C. papier:

De vraag is gesteld of we ander w.c. papier kunnen gaan gebruiken, omdat de kwaliteit niet
prettig is. Dit wordt heel lastig en heeft met financiën te maken. Het papier dat gebruikt wordt
past in een systeem. Overstappen betekent extra kosten voor nieuwe wc rolhouders en het
gebruiken van duurder papier. Geld kunnen we maar één keer uitgeven en de keuze die we
maken heeft altijd invloed op andere kostenposten. Dus we gaan niet veranderen.

• Lijmstiften:

We kregen de tip om alle kinderen een eigen lijmstift te geven, omdat de sterke lijm niet altijd
praktisch is. De leerlingenraad heeft zich hierover gebogen. Het is een goede tip. Voor alle
leerlingen een lijmstift aanschaﬀen wordt te kostbaar. Ook is er voor sommige werkstukken
echt sterke lijm nodig. Wel is het handig om in elke klas een aantal lijmstiften te hebben. Die
worden aangeschaft en ingezet in het nieuwe schooljaar.

• Tradities groep 8:

Er is miscommunicatie geweest tussen school, OV en de ouders van groep 8 over de tradities
die te maken hebben met groep 8. Hierdoor voelden ouders zich verplicht extra kosten te
maken. Dit is zeker niet de bedoeling. Wat ouders van groep 8 willen rondom de activiteiten
en het afscheid van de groep bepalen ze zelf. Bv.: een speciaal t-shirt voor schoolkamp is leuk,
maar niet nodig. We hebben schoolshirts en veiligheidshesjes. De groepen 8 maken al jaren
als afscheid een foto/fotocollage die wordt opgehangen in de middenruimte. Om eenheid te
creëren heeft school lijsten aangeschaft in diverse maten. De leerkracht geeft de kinderen
hints om ook zo’n lijst te gaan vullen voor de eregalerij. School stimuleert juist de inbreng van
de kinderen zelf. Dit houdt in dat zij zelf prima in staat zijn een mooie fotocollage te maken.
Een cadeau voor de school als afscheid is zeker geen verplichting. Wij zijn al heel blij met een
hand en de waardering voor een fijne schooltijd. Verder zijn tradities mooi, maar hoeven niet
eeuwig te blijven bestaan. Het inzetten van een nieuwe traditie wordt ook gewaardeerd.

Er zijn ook twee onderwerpen gevonden waarbij geen afzender staat.
We behandelen alleen volledig ingevulde tips en tops formulieren,
zodat we zo nodig ook persoonlijk naar ouders en kinderen kunnen reageren.
Mocht u uw onderwerp nog niet hebben kunnen teruglezen in de Info of bent u nog niet benaderd?
Dan bent u wellicht vergeten uw naam te noteren. Wij nodigen u uit om alsnog uw tip of top in te dienen.
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Inspectiebezoek
Op maandag, 2 juli hebben we inspectiebezoek gehad.
Dhr. F. van der Knaap was aanwezig vanwege een stelselonderzoek.
Dit is een thema-onderzoek m.b.t. rekenen en wiskunde (gericht
op het aanbod voor de sterke rekenaars), waar geen beoordeling
en rapportage uit volgt.
Afgelopen schooljaar is er in de groepen 4 t/m 7 een proefperiode
gestart waarbij de kinderen met rekenen en wiskunde vanuit doelen
zijn gaan werken. Dit houdt in dat zij bij een nieuw blok starten met
een zogenaamde ‘schaduwtoets’.
Met de opbrengsten van deze toets wordt samen met de kinderen
besproken welke lesstof zij de komende weken gaan oefenen.
De nadruk ligt op lesstof die nog niet voldoende beheerst wordt.
Daarnaast is onderhoud van bekende leerstof ook belangrijk.
Hier wordt per kind een selectie van gemaakt.
Het bezoek van de inspectie zien we als een kans op feedback van
een externe expert. We zijn gestart met een presentatie door de
directie, gevolgd door vier groepsbezoeken door de inspecteur en
een observant (directeur).
Deze groepsbezoeken zijn geëvalueerd op twee momenten:
inspecteur met directeur en inspecteur met bezochte groepsleerkrachten. Ook heeft de inspecteur een gesprek gehad met drie
leerlingen van groep 8.
De dag is afgesloten met een nagesprek tussen I.B’er, rekenspecialist, bestuurder, inspecteur en directeur.
Door de kritische vraagstelling zijn wij als school aan het denken
gezet en zien we kansen om ons aanbod op het gebied van rekenen
en wiskunde te optimaliseren.
Wij kijken terug op een waardevolle dag.

AgeNdA
6 juli

Schoolzwemmen groep 4 en 5
Voorstelling door leerlingen van Huygens College
voor groep 5 t/m 8

9 juli

Uitreiking Anglia certificaten, 16.00 - 17.00 uur

10 juli

Rapport 2 mee (graag een plastic tas meegeven)

12 juli

Schoonmaakactiviteiten groep 1 t/m 3, 19.00 - 20.30 uur

13 juli

Schoolzwemmen groep 4 en 5

16 juli

‘Stoeltje passen’ in de nieuwe groep, leerlingen groep 2 t/m 7
Generale repetitie groep 8 voor oud leerlingen
Kopij Info 14

17 juli

Musical groep 8 voor alle groepen en hulpouders

18 juli

Afscheidsfeest groep 8

19 juli

Laatste schooldag
Uitgave Info 14
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Jarig in juli
1
3
6
6
7
10
10
11
12
15
15
16
16
18
20
22
22
25
25
26
28
30

N U M M E R

Renate
Marcus
Aya
Niek
Luuk
Laura
Juliana
Ramses
Daan
Mats
Russell
Stijn
Anne
Fenna
Merlijn
Guyon
Sofie
Marisa
Jesper
Bauke
Evy
Demi

8
1-2b
4
6-7
3
5-6
4
3
8
3
3
8
5-6
4
5-6
3
1-2a
1-2b
4
5-6
1-2b
1-2a

Van harte
gefeliciteerd!
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