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WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR!
Het nieuwe schooljaar is alweer gestart. Op maandag, 4 september hebben we veel blije, maar soms ook enigszins gespannen
gezichtjes zien aankomen. Inmiddels is iedereen alweer aardig gewend.
Vanaf deze plek wil ik nogmaals iedereen van harte welkom heten en in het bijzonder de kinderen, ouders/verzorgers
en het teamlid die voor het eerst onze school bezoeken.
Inmiddels heeft u al de nieuwe jaarkalender gekregen. Daar volgen nu 2 rectificaties op.
Juf Inge Ploeg werkt op maandag in groep 1-2b en op donderdag en vrijdag in groep 1-2a.
De nieuwjaarsreceptie van groep 1-2a is op dinsdag, 12 september.
Speerpunten voor dit nieuwe schooljaar zijn:
•
Invoeren IPC
•
Invoeren werken met leerlijnen 4 tot 7 jaar
•
Ouderbetrokkenheid 3.0 verder uitwerken
•
Uitbreiden van het aantal Chromebooks
•
Invoeren werken met iPads in groep 1-2
•
Rapport aanpassen aan het onderwijs zoals dat nu plaatsvindt op onze school
•
Implementeren Anglia in groep 8
Zelf ben ik meestal 4 dagen op school aanwezig. Maar ik heb ook op gezette tijden overleg buiten de school.
Op maandag, woensdag en donderdag doe ik directietaken, op dinsdag geef ik les in groep 3 en op vrijdag volg ik de studie
‘Vakbekwaam schoolleider’.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben? Ik hoor het graag.
Met elkaar gaan er weer een heel fijn en leerzaam jaar van maken.
Met vriendelijke groet, Marjan Bronckers

Nieuwe leerlingen
Jubilaris

Groep 1-2a:
Sofie Broersen
Luuke van der Pol
Jorg Wijte

Koperwiek 2
Praam 44
Grutto 15

Groep 1-2b:
Marielle Dekker
Lana Broersen
Lynk van der Heide

Tjalk 10
Koperwiek 2
weerestraat 11

Wij wensen jullie een heel fijne en leerzame tijd toe
bij ons op school.
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In de zomervakantie was Marjan Sijp, leerkracht van groep 8,
40 jaar werkzaam in het onderwijs. Maar dat niet alleen….
ze werkt ook al 40 jaar bij de Kelderswerf. Een mijlpaal en dat
moet gevierd worden. Door het team is ze al een beetje in het
zonnetje gezet, maar dat wordt vervolgd. Op donderdag,
19 oktober is er een theaterdag, o.l.v. een theaterprojectenbureau ‘Spring’, waarbij Marjan door de hele school in het
zonnetje gezet gaat worden. Want 40 jaar ‘topsport’ mag niet
ongemerkt voorbij gaan. Marjan, van harte gefeliciteerd met
je jubileum en we hopen je nog een tijd als collega en juf te
kunnen behouden.
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Vreedzame School
Zeer belangrijk in een nieuw schooljaar en een nieuwe groep is de groepsvorming.
M.b.v. het programma de Vreedzame School worden er de eerste twee weken dagelijks lessen
gegeven rondom dit onderwerp. Een onderdeel hiervan is het gezamenlijk maken
van de groepsregels, het naleven hiervan en elkaar hierbij helpen.
Ook zijn er een aantal algemene groepsregels die gelden binnen de hele school
en de schoolomgeving. In de nieuwe schooljaargids (het concept hiervan kunt u
terugvinden op onze website: www.kelderswerf.nl ) zijn deze te lezen.
Voor deze regels/afspraken vragen we ook uw medewerking.
Een aantal regels waar we vrijwel dagelijks mee te maken hebben
kunt u hieronder lezen:
•
Het is niet toegestaan op het schoolplein te fietsen (geldt ook voor de ouders).
•
Fietsen moeten zoveel mogelijk in de rekken geplaatst worden.
Fietsen met een mand mogen op de eigen standaard staan naast de rekken.
Wel netjes naast elkaar!
•
's Middags mogen de kinderen niet vóór 13.00 uur op het plein komen, omdat het plein dan bestemd is voor de
overblijfkinderen en het voor de overblijfkrachten anders niet goed mogelijk is toezicht te houden.
•
School is wandelgebied (dus ook in de gangen).
Door hier gezamenlijk als opvoeders (school en ouders/verzorgers) goed op te letten creëren we met elkaar een fijne, veilige
schoolomgeving.
De groepen 1 t/m 6 ontvangen een kletskaart, waarmee u thuis ook in gesprek kunt gaan over het onderwerp waar we op
school ook mee bezig zijn.

Vakleerkracht gym
Kinderwagens in school
Voor de goede doorstroming
en veiligheid in het schoolgebouw willen we graag dat
ouders met kinderwagens de
school via de bovenbouwingang betreden en dat zij de
kinderwagen bij de ronde muur
stallen. Zo blijven de gangen vrij voor in- en uitgaande voetgangers. Wij rekenen op uw medewerking.

Helaas heeft de nieuwe vakleerkracht bewegingsonderwijs,
Sjors van Diepen ons in de zomervakantie laten weten, dat hij
een andere baan heeft gevonden en niet bij ons kan komen
werken. We zijn druk bezig met het vinden van een nieuwe vakleerkracht, die voor een periode binnen het schooljaar aangesteld kan worden door subsidie die door de gemeente beschikbaar is gesteld. De kinderen zullen geen lessen van de vakleerkracht gaan missen. We schuiven de beschikbare periode
gewoon op binnen dit schooljaar. We houden u op de hoogte.

IPC
In de periode tot de herfstvakantie wordt er in de groepen 3
t/m 8 gewerkt aan de units ‘Hoe leren wij?’.
Onze hersenen zijn speciaal omdat ze heel veel bijzondere
dingen doen. Als we eenmaal begrijpen hoe onze hersenen
werken en wat we kunnen doen om ze nog beter te laten
werken, kunnen we de manier waarop we leren verbeteren.
De leerdoelen kunt u in elke groep terugvinden op het
IPC bord.
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Vakleerkracht muziek
Inmiddels heeft Natascha Groot haar eerste lessen gegeven op
dinsdagochtend. Ook deze vakleerkracht kan ingezet worden
door subsidie die door de gemeente verstrekt wordt. Zij zal dit
tot ongeveer half januari blijven doen. Deze lessen zijn door de
kinderen en teamleden enthousiast ontvangen.
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ICT
We hebben 10 nieuwe Chromebooks ontvangen voor de
groepen 3 t/m 8 en 2 tablets voor de groepen 1-2.
Inmiddels zijn er voor de groepen 3 t/m 8 de reguliere vaste
5 of 5 computers + 8 Chromebooks per lokaal beschikbaar.
Zo hebben we gemiddeld per 2 leerlingen een computer en
dat is bij de onderwijsontwikkeling waar we mee bezig zijn
een fijn en goed hulpmiddel. Voor de groepen 1-2 zijn ook
2 Beebots gekocht. M.b.v. deze Beebots leren de kinderen op
eenvoudige wijze programmeren.
Een aantal leerlingen uit groep 7 hebben uitgedokterd hoe
het werkt en gaan het vervolgens aan de leerkrachten en
groepjes leerlingen van groep 1-2 uitleggen.

Luizencontrole
Tijdens de reguliere luizencontrole zijn er in de groepen 1-2b,
5-6 en 8 neten en/of oude neten gevonden. Wilt u uw
kind(eren) goed blijven
controleren en dagelijks blijven kammen?
In de derde schoolweek zal er een nacontrole zijn.
De luizenwerkgroep is dringend op zoek naar versterking.
In principe is het elke woensdag na een schoolvakantie en
bij eventuele nacontroles. Wilt u hen daarbij helpen?
Neemt u dan contact op met Monique Rutten (moeder
van Daan uit groep 8 en Maud uit groep 1-2a) of
Marjan Bronckers.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Feedback
Het afgelopen schooljaar zijn er een aantal verbetersuggesties en klachten van ouders geweest. Graag willen wij deze aan u terugkoppelen, zodat u weet hoe we hier in het nieuwe schooljaar aan gaan werken. Het betreft het volgende:
•

De gezamenlijke activiteiten van de gesplitste groep 5 (nu groep 6) lopen terug i.v.m. het inzetten van IPC. Hoe gaat school
hier in de toekomst mee om? (Daar er de belofte in het verleden is gedaan dat school dit zou inzetten.)
School is bezig geweest met de proefperiode van IPC, waarbij de leerkracht ook lerende is en het overzichtelijker is om eerst alleen met
de eigen groep te werken. In het nieuwe schooljaar wordt tijdens de implementatie van IPC bekeken of er ook groep overstijgende
activiteiten gedaan kunnen worden, zodat de leerlingen van de huidige groep 6 vaker een gezamenlijke activiteit kan doen.
In ieder geval heeft deze groep gedurende het hele schooljaar elke week gezamenlijk HVO en gym.
•
Voor het verkeersexamen is er een fiets van een leerling afgekeurd, terwijl de fietsenmaker de fiets goed bevond.
School keurt de fietsen m.b.v. een checklist en doet dit uiteraard in het belang van de veiligheid van de kinderen. School is er uiteraard
niet op uit om ouders op extra kosten te jagen. Door het verkeersexamen op een geleende fiets te laten doen, is het opgelost.
•

Ouders ontvingen het rapport zonder voorinformatie van de leerkracht terwijl dit wel relevant was voor de voortgang in de
volgende groep.
In het gesprek tussen ouders en leerkracht is besproken wat er anders had gekund in het voortraject. Ook zijn er afspraken gemaakt
die relevant zijn voor het nieuwe schooljaar, zodat het kind beter gevolgd gaat worden door ouders en leerkracht.
•
Een procedure die via het ondersteuningsteam te traag verliep volgens de ouders.
School gaat voortaan proberen om een duidelijker tijdindicatie aan te geven, zodat ouders weten wat zij kunnen verwachten binnen
een bepaalde tijd. Belangrijk om hierbij aan te geven is dat school afhankelijk is van diverse deskundigen met verschillende beschikbare
momenten voor de school. Ook is het noodzakelijk dat er grondig en objectief informatie wordt verzameld door school en de diverse
deskundigen. Beide kunnen lang duren, maar school streeft ernaar (en heeft dat in deze situatie ook gedaan) om de procedure zo
snel mogelijk te laten verlopen.
•

Een ouder meldde, dat er een incident omtrent haar kind niet gemeld was door de groepsleerkracht aan de ouders/
naschoolse opvang.
School gaat hier in het vervolg zorgvuldiger mee om. Het wordt in het team onder de aandacht gebracht.

Tot slot:
Wist u dat u verbetersuggesties, tips en klachten altijd welkom zijn bij de leerkracht en/of bij Marjan? Elke woensdag zit Marjan van
8.40 tot 9.15 uur voor u klaar. Mocht dit tijdstip u niet passen, maakt u dan een andere afspraak. Bovenstaande informatie is ook
opgenomen in het jaarverslag van schooljaar 2016-2017.
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Staking
Zoals u in de media ongetwijfeld al heeft vernomen, is er
op 5 oktober een landelijke staking uitgeroepen voor het
primair onderwijs. We zullen u hierover z.s.m. via de mail
informeren.

Oortjes
Tot nu toe hebben we gewerkt met koptelefoons bij de
computers. Dit bevalt ons toch niet goed genoeg.
Daarom hebben we voor alle leerlingen oordopjes
aangeschaft. Ieder kind krijgt het eerste setje in een
bewaardoosje van school. Als zij met de computer
werken, pluggen zij hun eigen setje in en bewaren het
vervolgens in hun eigen lades. Als het setje van uw kind
kapot gaat, kunt u via school voor 1 euro een nieuw setje
aanschaffen of u regelt met uw kind zelf een nieuw setje.
(Deze werkwijze hanteren wij ook bij de vulpennen.)

Traktaties
In het verleden is geregeld voorgekomen, dat traktaties van
jarigen erg uitgebreid zijn en soms door de kinderen onder
schooltijd nog klaargemaakt moesten worden. Wij vragen u om
ervoor te zorgen dat de traktaties bescheiden en kant en klaar
zijn (geen lolly’s en kauwgom a.u.b.) De voorkeur gaat uit naar
een gezonde traktatie.

Nieuwjaarsreceptie groepen 4 en 5-6
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Jarig in september

AGENDA
14 september

Nieuwjaarsreceptie gr. 1-2b, Info 1 uit

15 september

Schoolzwemmen groep 4 en 5
Nieuwjaarsreceptie gr. 3 en 8

18 september

Vanaf deze week startgesprekken voor alle
groepen
Nieuwjaarsreceptie gr. 6-7

19 september

Informatieavond

20 september

Studiedag IPC, alle leerlingen vrij

21september

Leerlingenraad (is verplaatst i.v.m.
2 daagse van Marjan B.)

22 september

Schoolzwemmen groep 4 en 5

25 september

Start week van de pauzehap gro. 3 t/m 8

27 september

Kinderpostzegelactie groep 7 en 8
(leerlingen zijn om 12.00 uur uit)

28 september

NIO groep 8
Marjan Bronckers afwezig i.v.m. 2 daagse
schoolleidersopleiding

29 september

Einde week van de pauzehap
Schoolzwemmen groep 4 en 5
Marjan Bronckers afwezig i.v.m. 2 daagse

2
3
4
6
6
7
8
9
11
13
16
17
19
21
25
25
28
28
28

Ruby-lizz Lodewijks
Kevin Molenaar
Jari Henselmans
Lynk van der Heide
Lucas Tilet
Fenna Bakker
Mick van Schagen
Kelly de Boer
Yari van der Meij
Mitch van der Meij
Lieke Folgers
Babette Mes
Charlotte Neefjes
Thijs Dignum
Daisy Altena
Chris Groot
Michael van der Meij
Jesse Vermeulen
Thirza Zuurendonk

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

Allemaal van harte gefeliciteerd!

schoolleidersopleiding
2 oktober

Kopij Info 2

4 oktober

Start Kinderboekenweek ‘Gruwelijk eng’
Dierendag

6 oktober
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