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p woensdag, 14 maart deed onze school mee aan de estafette–
staking van het primair onderwijs. In samenwerking met vijf
andere stichtingen uit regio West-Friesland is er een bijeenkomst
in de Parkschouwburg georganiseerd. Het thema was: ‘Trots op
ons vak!’ Het primair onderwijs is vaak in het nieuws en het
soort nieuws dat gebracht wordt lijkt niet erg stimulerend om mensen te
enthousiasmeren voor het beroep leerkracht basisonderwijs. Daarom dit
statement. Onder leiding van ‘meester Mark’ zijn er diverse sprekers uit het
veld aan het woord gekomen met ‘good practice’ voorbeelden van
beroepstrots. We hopen dat veel mensen (jongeren) zien wat een
prachtig vak wij hebben en hier zo enthousiast voor worden, dat zij
onze toekomstige collega’s willen worden.
Met vriendelijke groet,
Marjan Bronckers

Schoolontwikkeling

Welkom!
Nieuwe
leerlingen
Groep 1-2a:

Bas Hoogland
Lotte Spruijt

Groep 1-2b:

Erik Spruijt

Wij wensen jullie een heel fijne en
leerzame tijd toe bij ons op school.
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Al enkele maanden wordt er in groep 5-6 en 6-7 gewerkt vanuit doelen bij de
vakken rekenen en wiskunde en spelling. Dit houdt in, dat leerlingen aan het
begin van een nieuw lesblok starten met een schaduwtoets. Vanuit deze toets
wordt (samen met de leerlingen) gekeken wat ze al beheersen, wat nog wat
extra oefening nodig heeft en/of welke onderdelen extra instructie nodig
hebben. Zo werken de kinderen gericht aan hun eigen leerdoelen en houden
zelf ook een deel van de voortgang bij in hun eigen mapje. Aan het einde van
het blok wordt de reguliere methodetoets afgenomen en de vorderingen in
kaart gebracht. Elisa en Annemieke hebben hier inmiddels ervaring in opgebouwd en dit gedeeld met de andere teamleden, die steeds enthousiaster
worden. Zo zijn we in groep 4 ook onlangs gestart met het werken vanuit doelen. We gaan onderzoeken of we deze aanpak in de hele school gaan invoeren.
De eerste resultaten (het enthousiasme van de kinderen - ook de kinderen die
rekenen lastiger vinden - , de methodetoetsen en de tussenopbrengsten van
de CITO M toetsen) zijn veelbelovend. We houden u op de hoogte.
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Parkeren

Carrousel

Kinderen brengen veel uren van de week op
school door. Het is belangrijk dat zij zich
daar veilig voelen. Op vele manieren werken
we binnen de school hieraan. Ook buiten is
deze veiligheid heel belangrijk. Bij het in- en
uitgaan van de school staan er vaak veel auto’s langs
de stoep geparkeerd (ook in de bocht). Hierdoor ontstaat
er voor de voetgangers (vooral de kinderen die niet over
een auto heen kunnen kijken) een onveilige situatie. Iets
verderop in de straat zijn ook parkeervakken, die vaak nog
vrij zijn, die u natuurlijk kunt gebruiken. Wij vragen u mee
te werken aan een veilige schoolomgeving voor ons allen
door hier zelf aan mee te werken en eventueel andere
ouders te helpen herinneren aan het belang hiervan. Dus
parkeer uw auto op een daarvoor bestemde plaats en …
het mooie weer komt er weer aan… lopend of op de fiets is
ook een optie. Door ook hierin goed met elkaar samen te
werken als ouders en school, bereiken we het meest.
We rekenen op uw medewerking.

Dinsdag 10 april a.s. is er weer een Carrousel.
Komt u ook kijken?
Het optreedschema is als volgt:
Om 10:50 uur: groep 3, 4, 5-6, 8
Om 13:30 uur: groep 1-2a, 1-2b en 6-7
De volgorde van optreden is niet altijd de volgorde
zoals hierboven staat. Dit is in onderling overleg met
de groepen i.v.m. het klaarzetten enz.
Wilt u, als u een kinderwagen bij u heeft, deze in het
handarbeidlokaal of in de gang naar de aanbouw
(gang naar modelspoorclub) zetten, zodat de
looppaden vrij blijven voor de kinderen en i.v.m. de
brandveiligheid?
De volgende Carrousel is op maandag 4 juni
met weer een andere verdeling van de groepen.
Tot dinsdag, 10 april!

Schoolfotograaf

Facebook
De Facebookpagina van school is bedoeld om de
school te promoten. U heeft aangegeven of uw kind al
dan niet met een foto op Facebook mag komen.
De foto’s die gepost worden staan altijd in een fotocollage. Heeft u ook een Facebookaccount? Wilt u dan
onze berichten delen, zodat we veel mensen bereiken?
Bij voorbaat hartelijk dank.

Binnenkort worden er weer op school de jaarlijkse schoolfoto's
(portret en groepsfoto's) gemaakt. Er is dit jaar voor een nieuwe
schoolfotograaf gekozen: VandenBerg ID.
Anders dan vermeld staat in de jaarkalender, is de datum
dinsdag 24 april. Zet u deze nieuwe datum in uw agenda?
Dit jaar is er ook weer gelegenheid om met broertjes en/of zusjes
samen op de foto te gaan. Twee weken van te voren wordt
er in de bovenbouw een intekenlijst opgehangen waar u kunt
intekenen op een bepaalde tijd zodat u niet lang hoeft te
wachten met uw kinderen.
Wij hopen dat deze fotograaf super leuke foto's gaat maken van
onze kinderen.

Winnaar raamposteractie
Om de open dagen extra te promoten vragen we alle gezinnen om een mooie
raamposter op te hangen. Jaarlijks wordt er een prijs verloot onder alle kinderen. Twee meisjes van de leerlingenraad hebben de lootjes getrokken. De grote
winnaar was Huub Luijt. Hij heeft een cadeaubon van € 50,- gewonnen. Samen met
zijn broertje Stijn en zusje Pien heeft hij de prijs gedeeld.
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Wensboom
In de afgelopen periode zijn er weer diverse wensen/tips in de boom gehangen door leerlingen
en ouders en een leerkracht:
•
School + schoolomgeving (schoolplein) wordt een rookvrije zone;
School is al jaren een rookvrij gebouw.
Afgelopen jaar is daaraan toegevoegd dat alle schoolactiviteiten
(zoals schoolreisjes, excursies e.d.) ook rookvrij zijn.
Dit geldt ook voor het schoolplein (halen en brengen van de kinderen of b.v afscheidsavond groep 8 enz.).
De leerlingenraad heeft dit opgepakt om meer bekendheid aan te geven.
•
Carnaval weer invoeren;
De leerlingenraad heeft hierover vergaderd en zij gaan in de groepen turven hoe de animo hiervoor is.
Wordt vervolgd.
•
Schoolabonnement Spotify aanschaﬀen;
In het team wordt geïnventariseerd hoe vaak dit ingezet wordt voor schoolactiviteiten.

koﬀie- en theetafel
Op maandag, 16 april wordt het tweede koﬀie- en theemoment gehouden. (U merkt dat we nog zoekende zijn naar een
goede naam. Wellicht heeft u een goed idee?)
Tijdens het eerste panelgesprek hebben we het gehad over
rapporten. Wat is het doel? Wat vindt u als ouder belangrijk
om hier in terug te zien? Hoe zou een toekomstig rapport
eruit kunnen zien?
Deze bevindingen zouden we graag met u delen en verder
verdiepen. Met de opbrengst uit het panelgesprek, het
koﬀie- en theemoment en een gesprek met een delegatie van
leerlingen uit groep 5 t/m 8, gaat de werkgroep uit het team
aan de slag met het opstellen van een conceptrapport.
Daarnaast praten we met elkaar over het ouderportaal. We
willen graag feedback over de toegankelijkheid en informatie
die u daar kunt vinden. U komt toch ook?
Graag even melden bij de groepsleerkrachten of Marjan.

Start kledingactie
Op donderdag, 19 april start de kledingactie
weer. De kinderen zullen allen nog een zak meekrijgen. In de keuken van school zullen extra
zakken te vinden zijn. Neemt u die gerust mee. U
kunt uw zakken met kleding vanaf 19 april in de
schuur van de onderbouw (in de grote houten
kratten) kwijt. Is de deur op slot? Graag voor de

Kinderwagens
Enige tijd geleden stond er in de Info
het verzoek aan u om, als u een kinderwagen bij u heeft, via de ingang
bij de bovenbouw naar binnen te
komen (i.v.m. de smalle doorloop in
de onderbouw). Dit gaat goed.
Daarnaast is aan u gevraagd of u uw
kinderwagen bij de ronde muur wilt
stallen. We zien nu regelmatig de
kinderwagens in de gang van de
kleutergroepen staan. Deze gang is
hier ook te smal voor. Kinderen
kunnen hun jassen niet gemakkelijk
ophangen en er ontstaan zwarte
vegen op de muur doordat de
kinderwagens krap tegen de muur
geparkeerd worden. Dus graag uw
kinderwagen bij de ronde muur
parkeren aub!
Wij rekenen op uw medewerking.
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schuur plaatsen. Uiteraard kan dit alleen onder
schooltijd. De actie loopt tot dinsdag, 22 mei.
We hopen weer op een goede opbrengst.

Vernieuwing IcT
In de maanden maart en april zijn er twee grote veranderingen op ICT gebied.
•
Het Windows besturingssysteem is vervangen door Google Chrome
(op de Chromebooks werd daar al mee gewerkt)
•
Alle mail is overgezet van Oﬀice 365 naar Google mail
•
Alle bestanden uit de One drive en Shairepoint uit Oﬀice 365
zijn overgezet naar Google Drive
Een flinke verandering voor het team, wat nu alweer aardig begint te wennen.
Alle leerlinggegevens worden bewaard in Parnassys. Dit is een beschermde
omgeving. Het delen van leerlinggegevens met b.v. andere scholen (voortgezet onderwijs of bij verhuizing) gebeurt via OSO. Dit is een onderdeel van
Parnassys.
Het uitwisselen van gegevens op het gebied van leerlingenzorg gaat via
Intranet.
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Koningsspelen
Op donderdag 26 april houden we de Koningsspelen bij ons op school. Deze dag zal weer in het teken staan
van bewegen en plezier. De datum van onze Koningsspelen wijkt af van de landelijke Koningsspelen i.v.m. de
meivakantie. We zullen deze dag gaan beginnen met een sponsorloop, het tweede deel van de ochtend gaan de
kinderen van de onderbouw sportspelletjes doen onder leiding van de leerlingen van groep 8. In de middag zijn
er sportactiviteiten voor de bovenbouw.
Op maandag 16 april zullen alle leerlingen de sponsorlijst mee krijgen met bijgevoegde uitleg.
Vanaf dat moment kunnen de leerlingen sponsoren gaan zoeken. We gaan sparen voor een nieuw speeltoestel dat
in de plaats van de klimkever zal gaan komen.
Ook hebben we heel wat hulp nodig! We zoeken hulp voor tijdens de sponsorloop aan het begin van de ochtend en
tijdens de sportactiviteiten van de bovenbouw in de middag. Kunt u ons helpen? Dan kunt u volgende week uw
naam invullen op één van de inschrijflijsten. Deze hangen aan de deur van iedere groep.
Alvast bedankt!

IeP toets
Op dinsdag, 17 en woensdag, 18 april wordt bij groep 8 de IEP
toets afgenomen. Met deze eindtoets worden de eindopbrengsten
van de school in kaart gebracht, waarmee wij ons moeten
verantwoorden naar de inspectie toe. De leerlingen van groep 8
hebben al een school-advies ontvangen voor het voortgezet
onderwijs. In uitzonderlijke gevallen wordt dit advies heroverwogen i.v.m. de uitslag van deze IEP toets.

Jarig in april

ageNda

3

Ties Mooij

6-7

(continurooster tot 14:30 uur)

6

Shania Bos

8

30 maart

Goede vrijdag, leerlingen vrij

6

Melissa van Schagen 3

1 en 2 april

Pasen

4 april

IPC informatieavond

11

Demi Dekker

3

6 april

Schoolzwemmen groep 4 en 5

14

Jens Steltman

1-2b

9 april

Intekenlijsten schoolfotograaf

16

Dominic Wolkorte

5-6

10 april

Carrousel

16

Manoël Wolkorte

6-7

Muziekvoorstelling groep 5 en 6

18

Sem Ouwerkerk

3

18

Vince Sprenkeling

6-7

29 maart

Paaslunch

in de Brink, 19.00 -20.00 uur
11 april

Studiedag, leerlingen vrij

12 april

Excursie MAK Blokweer groep 1-2b

21

Hidde Poelman

6-7

13 april

Schoolzwemmen groep 5 en 6

24

Tess Hoogland

1-2b

16 april

Koﬀie- en theetafel 8.45-9.45 uur

30

Eva Zuydam

6-7

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Kopij Info 10
17 april

IEP eindtoets groep 8

18 april

IEP eindtoets groep 8

19 april

Start Kledingactie
Excursie MAK Blokweer groep 1-2a
Info 10 komt uit

Gezellige Paasdagen gewenst!
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