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n het nieuws wordt op dit moment veel aandacht besteed aan onder andere de invalproblematiek in het basisonderwijs. Na een landelijk onderzoek in de afgelopen periode, bleek dat er voor bijna 1000 basisschoolklassen problemen zijn ontstaan door
afwezige leerkrachten. 80 groepen zijn naar huis gestuurd, 194 groepen verdeeld over
andere groepen, 220 leerkrachten hebben op hun vrije dag ingevallen en in nog eens
honderden andere groepen stonden stagiaires, directeuren en onderwijsassistenten voor de
groep. Dit is ook één van de redenen, waarom de stakingsbereidheid in het basisonderwijs zo
groot is. Al een aantal jaar kiezen er steeds minder studenten voor de opleiding tot leerkracht
basisonderwijs en kiezen bevoegde leerkrachten voor een andere (aantrekkelijkere) baan.
Afgelopen jaren was dit al te merken rond de grote steden, maar nu ook zeer merkbaar in
West-Friesland.
inds dit schooljaar is het ook merkbaar bij ons op de Kelderswerf. Als een leerkracht zich ziek meldt, lukt het vaak
niet om een externe invalkracht te vinden. Indien mogelijk lossen we het intern op. Een andere collega werkt extra.
Als dit niet mogelijk is, verdelen we een klas over de andere groepen. Dit zorgt voor extra belasting van de andere
groepen en de overige leerkrachten. Dit kunnen we daarom niet structureel doen, wij zijn in dat geval helaas genoodzaakt de leerlingen vrij te geven. Wij brengen u dan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Als u niet in de gelegenheid
bent uw kind(eren) op te vangen, kunt u dat altijd op school melden. Het komt ook voor dat een leerkracht zich 's ochtends ziek
meldt. Rond 7.30 uur weten wij of er een invaller beschikbaar is. Wij brengen u dan zo snel mogelijk per mail op de hoogte van
de situatie en de keuze die we hebben moeten maken. Wij begrijpen dat dit voor u en uw kind(eren) heel vervelend kan zijn.
Wij hopen wel op uw begrip, we doen ons best dit elke keer op de juiste manier op te lossen. Mocht u nog vragen hebben hoor
ik dat graag.
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Maar … ondanks dat we in de week van 22 t/m 26 januari vier zieke leerkrachten hebben gehad, hebben de kinderen
kunnen genieten van een spectaculaire Mad Science Show en een gezellige voorleessessie als opening van de Nationale
Voorleesdagen.
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Nieuwe leerlingen
Groep 1-2b:

Tygo Deuzing
Thijs Jonker

Wij wensen jullie een heel fijne en
leerzame tijd toe bij ons op school.
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Dit schooljaar starten we al vroeg met de formatie en
schoolorganisatie voor 2018-2019. We willen graag
z.s.m. in kaart brengen met hoeveel groepen we het
komende schooljaar kunnen gaan werken. Wordt één
van uw kinderen in schooljaar 2018-2019 (september
2018 t/m juli 2019) 4 jaar? Wilt u dan een inschrijfformulier aan ons vragen en dit z.s.m. bij ons inleveren?
Heeft u vrienden/kennissen of buren met een (eerste)
kind die in dezelfde periode 4 jaar wordt, wilt u hen hier
dan ook op attenderen?
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Mad Science Show
Dinsdag 23 januari werden de groepen 3 t/m 8 getrakteerd op een Mad Science
Show. Een heuse professor gaf de kinderen een leerzame show over Vuur en IJs.
Ademloos zaten de kinderen te kijken naar vuur dat groen en rood werd gekleurd
en hoe de professor vuur liet knetteren. Ook liet ze zien hoe zeep en droog ijs op elkaar reageren.
En als eindspektakel keken de kinderen naar wat er gebeurt als stof vlam vat.
Na de voorjaarsvakantie start de naschoolse techniekworkshop onder leiding van een Mad Science docent op school.
Mad Science brengt kinderen op een leuke en educatieve manier in aanraking met wetenschap en techniek.
Meer informatie hierover vindt u op de website: nederland.madscience.org.
Mocht u uw kind nog willen opgeven voor de naschoolse workshop, doe dat dan zo snel mogelijk.

Muziekproject

Nieuwe digiborden

Muziekvereniging ‘Muzieklust’ start na de voorjaarsvakantie
een muziekproject in de groepen 5 en 6.
Het project is als volgt opgebouwd:
Eerst maken alle leerlingen kennis met diverse instrumenten,
bv. saxofoon, slagwerk, bugel o.i.d. Aan het einde van de eerste bijeenkomst kiezen de leerlingen een instrument. Tijdens
de volgende lessen gaan de leerlingen o.l.v. muziekdocenten
met deze instrumenten oefenen. Dit instrument mogen zij ook
mee naar huis nemen om daar te oefenen. Het project wordt
na zes lessen afgesloten in de Brink met een voorstelling van
Muzieklust in samenwerking met onze leerlingen.
Wij kijken ernaar uit om hiermee aan de slag te gaan.

Op maandag, 29 en dinsdag, 30 januari zijn er in de lokalen
van groep 3, 4, 5/6, 6/7 en 8 nieuwe digiborden (Prowise)
geplaatst. Het verrijdbare digibord dat eerst in groep 3
stond, kan nu breed ingezet worden (groepen 1-2a en b,
plusklas, muziekles van juf Natascha, teamoverleg of andere
presentaties). Deze nieuwe borden kunnen interactief ingezet worden met de chromebooks. Weer een mooie
ontwikkeling in ons onderwijs. Klaas Broers en Ted Spruit
hebben ons geholpen met het verwijderen van de oude digiborden en het schilderen van de muren.
Wij willen beide vaders daar hartelijk voor danken.

Nationale Voorleesdagen
Van woensdag 24 januari t/m zaterdag 3 februari waren de Nationale
Voorleesdagen. Het voorlezen kreeg in deze periode extra
aandacht. Op woensdag om 8:30 uur startten de groepen 5
t/m 8 op het podium met een kwartier voorlezen.
De groepen 1 t/m 4 deden dit in het speellokaal. Op school
lazen we vrijwel dagelijks voor. Groep 8 heeft ook voorgelezen
aan Olleke Bolleke. Op donderdag, 1 februari kwamen als
afsluiting van de voorleesdagen een aantal ouders/opa’s/oma’s
voorlezen aan groepjes kinderen. Er werd zeer aandachtig
geluisterd. Alle hulpouders/-opa’s/-oma’s hartelijk bedankt.
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Verslag 1e koﬀie- en theemoment met directie
Op 17 januari hebben we ons eerste koﬀie- en theemoment met de directie gehad.
Het doel van deze bijeenkomsten:
•
Op informele wijze in gesprek gaan met ouders over school- en beleidszaken
•
Ontmoeting tussen ouders onderling bevorderen
Ontmoeting tussen ouders en directie (team) bevorderen
•
•
Versterken van de relatie in de driehoek kind-school-ouders
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Thema van deze bijeenkomst: Hoe help ik mijn kind thuis bij schoolgerelateerde zaken?
In de ouderenquête van mei 2017 kregen we als feedback dat het onderdeel ‘de school vertelt mij hoe ik mijn kind thuis
kan helpen’ laag scoorde. Deze uitslag verbaasde het team, want in onze beleving geven we antwoord op hulpvragen
en als school het zelf niet weet, kunnen we verwijzen naar instanties, websites e.d. waar de ouders verder mee kunnen.
We vroegen ons af, waar dan de behoefte van ouders ligt ofwel… Wat kunnen wij anders doen?
In twee- of drietallen is met elkaar besproken met welke vragen de kinderen thuis komen, op welke wijze ouders daarbij ondersteunen, wat ouders daarbij missen en wat school daarin kan betekenen. Er waren 16 ouders + één grote zus
(als tolk) aanwezig. Onder het genot van koﬀie of thee zijn we, na de opening van Marjan en een voorstelronde,
in twee- of drietallen in gesprek gegaan. Aan het einde hebben we met de hele groep een inventarisatie gemaakt.
Het uitgebreide verslag kunt u terug vinden op http://www.kelderswerf.nl bij Home > downloads. Hier kunt u ook
binnenkort het verslag van het eerste panelgesprek over ‘rapporten’ teruglezen.
Het volgende koﬀie- en theemoment staat in het teken van rapporten. U komt toch ook?

Uit de Nieuwsflits
•

Het nieuwe thema (Groep 1-2a en 1-2b)

We zijn gestart met het thema ‘tijd en winter’.
Wij werken tot aan de voorjaarsvakantie aan dit
thema. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
de klok, de dagen van de week, dagritme, de maanden
en de seizoenen. Bij winter komen kleding, warm/
koud en de olympische spelen aan bod.
De opening van dit thema was geslaagd. In het speellokaal werd het verhaal ‘Gelukkig nieuwjaar, Slak’
voorgelezen. Daarna hebben we afgeteld van 10 naar 0
en confettikanonnen afgeschoten.

•

IPC (Groep 3 en 4)

Deze week zijn we gestart met het nieuwe IPC thema. Tot de
voorjaarsvakantie zullen we bezig zijn met het thema
‘boten’. We zijn van start gegaan met de opdracht dat de
kinderen zelf, in groepjes van drie, een bootje mochten
gaan maken. Natuurlijk moest het bootje zo goed mogelijk
blijven drijven. Aan het einde hebben we met elkaar
besproken waarom het ene bootje beter bleef drijven dan
de ander. We hebben verschillende filmpjes over boten
bekeken. Ook zijn de kinderen bij zichzelf nagegaan of ze
wel eens met een boot gevaren hebben en we kwamen tot
de conclusie dat iedereen wel eens met een boot mee is
geweest. Sommige kinderen op een groot schip, maar sommige ook gewoon in een klein roeibootje of een kano. Hier
hebben we mooie tekeningen van gemaakt en deze zijn te
bewonderen op ons prikbord. Tevens krijgen zij een tweede
kans om een nieuwe boot te maken die beter blijft drijven
dan de eerste. Hiervoor mogen de kinderen materialen
meenemen om mee te knutselen.
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Luizencontrole

Wist u dat…
•
Zaterdag 17 febr. 2018 om 10.00 uur de Westfriese
Modelspoor Club W.M.C. haar nieuwe clublokalen opent? De
openingshandeling zal geschieden door Wethouder Win Bijman.
Tevens zijn er op 17 en 18 februari open dagen van 10.00 tot
16.00 uur voor belangstellenden. Tijdens de open dagen staan er
diverse banen opgesteld. De clubruimte is aan de achterzijde
van onze school. De ingang is te bereiken links van de school via
Langeland om Olleke Bolleke heen, voor de brug rechts door de
poort.
•
De Vakantiespelen er weer aan komen? Elk jaar een
feest voor alle kinderen uit West-Friesland en omstreken. Op
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag mogen ze met de bus
naar het bos om daar te spelen. Er worden hutten gebouwd van
zelf gesprokkeld hout, stokbroden gebakken boven een echt
vuur, er wordt gezwommen in het IJsselmeer en heel veel andere spellen gespeeld in het bos. Dit alles mogelijk gemaakt door
een grote groep enthousiaste vrijwilligers. De Vakantiespelen
worden dit jaar gehouden in de volgende weken:
Week 31: 30 juli t/m 3 augustus
Week 32: 6 t/m 10 augustus
Week 33: 13 t/m 17 augustus
Week 34: 20 t/m 24 augustus
De deelnameplaatsen zijn over deze vier weken verdeeld.
Kinderen die bij elkaar in de klas zitten komen ook in dezelfde
groep terecht, samen met andere leeftijdsgenootjes. Het is ook
mogelijk zelf een week te kiezen, vriendjes en vriendinnetjes
maken ze altijd in het bos! Meer informatie en aanmelden:
www.stichtingvakantiespelen.nl

AGeNdA
7 februari

Scholenbezoek d’Ampte groep 8

8 februari

Excursie halve Maen groep 3 en 4

9 februari

Schoolzwemmen groep 4 en 5

13 februari

Observaties IPC in alle groepen

15 februari

Rapport 1 mee

16 februari

Schoolzwemmen groep 4 en 5
Nieuwsflits alle groepen

17 februari

Opening en open dag Modelspoorclub

18 februari

Open dag Modelspoorclub

20 februari

Studiedag 3, alle leerlingen vrij

23 februari

Schoolzwemmen groep 4 en 5

26 februari

Start voorjaarsvakantie

5 maart

Weer naar school na voorjaarsvakantie

7 maart

Reguliere luizencontrole

8 maart

Info 8 uit

9 maart

Schoolzwemmen groep 4 en 5
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Bij de nacontrole op 24 januari
in verband met neten in groep
5/6 zijn helaas nog neten
gevonden. Wilt u uw kind(eren) goed blijven controleren en dagelijks blijven kammen? Woensdag 7 maart
a.s. zal de reguliere luizencontrole (in alle groepen)
plaatsvinden. Wilt u er rekening mee houden dat er
dan geen ingewikkelde kapsels (vlechten enz.) of gel
in de haren van uw kind(eren) zit. Wij hopen dat we
daarna kunnen melden dat de school ook dan luis- en
netenvrij is.

Jarig in februari
1
2
9
13
15
15
17
17
19
25

Lars Bouwmeester
Vigo Baas
Jaiden Langedijk
Nova Blankendaal
Lana Broersen
Lars de Wolf
Aloyse Brandenburg
Josh Verzeilberg
Amber Blankendaal
Alex van Dieden

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

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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