Nieuwe leerling
Groep 1-2b:

Shay

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

Ter herinnering: Traktaties
De traktaties zijn bescheiden en direct klaar voor gebruik.
De voorkeur gaat uit naar een gezonde traktatie. Het lijkt
steeds meer een trend te worden dat er meerdere
lekkernijen (voorzien van een cadeautje) worden
getrakteerd. Wij verzoeken u met klem om één (bescheiden)
traktatie mee te geven aan uw jarige zoon/dochter, zonder
cadeautje.
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Jubilaris
Sinds 1 januari 2019 is Saapke Kroon 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Dat is

een grote mijlpaal. Saapke is altijd even enthousiast en betrokken bij de
kinderen en de school. Naast haar lesgevende taken is zij ook jarenlang intern
begeleider geweest. Sinds dit schooljaar heeft zij dat stokje overgedragen
Annemieke Foyraz en Elisa Maas en kan zij zich weer volledig op haar passie
lesgeven richten. Op 1 januari is Saapke thuis al letterlijk in de bloemen gezet
namens het team. Vorige week is zij verrast door de oudervereniging. De grote
feestdag voor de hele school staat gepland op donderdag 14 maart. Zij krijgt dan namens de school een
theaterdag aangeboden en vieren we haar jubileum schoolbreed. Op de jaarkalender staat deze dag op
12 maart gepland. Deze datum is verschoven i.v.m. de beschikbaarheid van de theatergroep.
We houden u op de hoogte.

Koffie- en
theemoment
Op woensdag 30 januari
hebben we weer een koffie- en theemoment met de
intern begeleider en de directie.
Gespreksthema is: Toekomstgericht onderwijs. Op
stichting- en schoolniveau zijn we druk bezig met het
uitvouwen van de plannen voor de komende vier jaar.
Wij vinden het belangrijk om ook uw mening hierin
mee te nemen. Wat verwacht u van de school? Wat
vindt u belangrijk wat er aan uw kind(eren) geleerd
wordt? Welke werkwijze juicht u hierbij toe? Wat vindt
u goed gaan en waar ziet u ruimte voor verandering?
Graag gaan wij dit open gesprek met u aan.
U komt toch ook? De koffie en thee staan voor u klaar!

Schilderen speelhuizen
in de groepen 1-2
Op vrijdagmiddag, 1 februari
en zaterdag 2 februari gaan
we de speelhuizen in de
groepen 1-2 opknappen.
Op vrijdag willen we het voorbereidende werk doen
(schuren en plamuren) en zaterdag gaan we verven.
Inmiddels hebben zich drie ouders gemeld om daarbij te
helpen. We kunnen nog wel extra hulp gebruiken. Dus als
u ons hierbij wilt helpen, kunt u dit doorgeven aan de
groepsleerkrachten of aan Marjan Bronckers.
Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Open dagen
Op maandag 11 en dinsdag 12 februari houden we onze open dagen. Nieuwe
ouders kunnen sfeer komen proeven op onze school en de school in bedrijf zien. Het
is voor school belangrijk om al goed in beeld te krijgen hoeveel nieuwe instroom er
in het volgende schooljaar zal zijn i.v.m. de schoolorganisatie van dat nieuwe
schooljaar. Alle leerlingen die in schooljaar 2019-2020 4 jaar worden moeten zich nu
al inschrijven. Kent u gezinnen met kinderen van ruim 2 jaar of 3 jaar? Wilt u hen
daar dan op attenderen? Bij de entrees komen folders en welkomsbrieven te liggen.
Mocht u iemand kennen die daarvoor in aanmerking komt, dan mag u een brief +
folder pakken en dit aan hen overhandigen.
Ook zullen we weer posters ronddelen onder alle gezinnen. Wilt u de poster op een
goed zichtbare plaats bij uw huis ophangen? Onder alle gezinnen wordt een loting
gehouden en ontvangt de winnaar een mooie cadeaubon van Intertoys.
U doet toch ook mee?
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IPC

Engels
Onze school geeft al enige
jaren Engelse les in alle
groepen en dat begint zijn vruchten af te werpen.
Hoorden we vijf jaar geleden nog dat onze
oud-leerlingen het best lastig hadden met Engels op
het voortgezet onderwijs, nu krijgen we terug dat zij
veel gemakkelijker kunnen meekomen met deze
lessen (en het zelfs al wat gemakkelijk vinden). Dit zien
we ook terug in groep 8. De leerlingen van deze groep
kunnen voor het derde jaar meedoen met het Anglia
examen. We zien nu dat het examenniveau al een stuk
hoger ligt dan twee jaar geleden. Veel leerlingen doen
examen op preliminary niveau. Dit sluit mooi aan bij
leerjaar 1 van HAVO/VWO. De overige leerlingen doen
examen op primary niveau wat aansluit op het VMBO.
Een mooie ontwikkeling, die begeleid wordt door
Sonia Harrison, waar we zeker trots op zijn.

Na de kerstvakantie zijn alle
groepen gestart met nieuwe
IPC units.
● Groepen 1-2: Noordpool en Zuidpool
● Groepen 3 en 4: Ridders en kastelen
● Groep 5: Dinosauriers
● Groepen 6-7-8: Nederland Waterland
De kinderen zullen al ontdekkend/onderzoekend van alles
leren over deze onderwerpen. Hierbij vinden we niet
alleen de cognitieve opbrengst belangrijk (feitenkennis),
maar zeker ook de vaardigheden die de kinderen leren en
verbeteren (b.v. informatie opzoeken, constructies
bouwen, samenwerken enz…). Deze vorderingen
bespreken zij met hun groepsleerkrachten.
Heeft u nog materialen, informatie of een interessante
workshop of excursie in gedachten die passend is bij deze
units? Wij horen het graag.

Nationale voorleesdagen
Gisteren (23 januari) zijn de nationale voorleesdagen van start gegaan.
In iedere groep wordt er gedurende deze periode tijdens de inloop
gestart met voorlezen. Ook zullen er de nodige gesprekken over
(voor)lezen gehouden worden, waarbij ook onze schoolbibliotheek
een rol speelt.
Groep 8 gaat onder schooltijd voorlezen bij Olleke Bolleke.

U leest thuis toch ook voor, want……..
Voorlezen is niet alleen leuk, maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge
kinderen leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de
taalontwikkeling. Kinderen leren nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin
opgebouwd is. En door met het kind ook te praten over het boek, wordt het kind gestimuleerd actief met taal
bezig te zijn.
In de tweede plaats leren kinderen goed luisteren wanneer ze voorgelezen worden en zich te concentreren.
Voorlezen stimuleert de fantasie van het kind ook.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, waardoor
hij/zij meer grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat
moment erg mee bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname etcetera) kan ook steun bieden en een goede
manier zijn om met het kind in gesprek te komen over deze onderwerpen.
Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen
en de exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn van belang voor de ontwikkeling van het
kind. En het samen lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te brengen. Kinderen komen tot
rust tijdens het voorlezen en door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste structuur in de dag
geboden worden. Zo kan voorlezen een goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.
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Carrousel

Vragenlijst ouderbetrokkenheid

Woensdag 6 februari a.s. is
er weer een Carrousel.
Komt u ook kijken?

In aanloop naar de certificering door
het CPS is er onder u allen een
vragenlijst uitgezet. Inmiddels heeft
25% van de ouders deze lijst
ingevuld. We hopen op een
maximale opbrengst, zodat we een goed beeld krijgen
van uw aller mening. Daar kunnen wij weer verder
mee.
Ik zal wekelijks een herinnering sturen aan de
respondenten die nog niet gereageerd hebben. De
vragenlijst sluit op zondag 3 februari. Alvast hartelijk
dank voor uw medewerking.

Het optreedschema is als volgt:
Om 8:45 uur: groep 1-2a, 1-2b, 4, 7-8
Om 10:50 uur: groep 3, 5, 6-7
De volgorde van optreden is niet altijd de volgorde
zoals hierboven staat. Dit is in onderling overleg
met de groepen. Voor sommige optredens moet
iets worden klaar gezet en is het handig om dan als
eerste te mogen beginnen.
Tot woensdag 6 februari!

Staking 15 maart
U hebt ongetwijfeld via de media vernomen dat het onderwijs opnieuw wil gaan staken. De bestuurders van
alle stichtingen in onze regio hebben hierover de komende tijd overleg om te komen tot een gezamenlijk
standpunt. We weten op dit moment nog niet of dat inderdaad een staking wordt of niet. We houden u op de
hoogte.

Wensboom
De afgelopen periode zijn er meerdere wensen in de boom gehangen:

●

●

●

Een ouder had de volgende wens: Ophogen van de stoep bij de entree van de onderbouw
i.v.m. plasvorming bij regenval. Dit is inmiddels door een zeer handige en behulpzame vader
opgelost.
Twee leerlingen dienden deze wens in: Plaatsen van twee schommels op het
bovenbouwplein. Deze leerlingen gaan eerst bevraagd worden naar hun motivatie. Als dit
goed onderbouwd is wordt het vervolgens via de leerlingenraad teruggekoppeld naar de
groepen om te onderzoeken hoe groot het draagvlak is. Daarna wordt er onderzocht of er
voldoende ruimte is om dit eventueel te plaatsen en of het financieel haalbaar is. Dus…..
wordt vervolgd!
Een ouder: I.p.v. eten zelfgemaakte spullen op de Kerstmarkt verkopen. Dit is in de
werkgroep Kerst besproken. Dit hebben we in het verleden jaren gedaan. De periode tussen
Sinterklaas en de kerstvakantie is relatief kort. Het gaf veel druk bij de leerkrachten en de
kinderen om spullen te knutselen voor de Kerstmarkt én voor de groep. Daarom zijn we er
toendertijd mee gestopt en zien we het niet zitten om dit opnieuw in te voeren.
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Agenda
23 januari

Start nationale voorleesdagen

25 januari

Schoolzwemmen groep 4 en 5
Groep 8 bezoekt Clusius College
in Heerhugowaard

28 januari

Groep 8 bezoekt Johannes Bosco
in Heerhugowaard

30 januari

Koffie- en theemoment ouders/directie
Groep 8 bezoekt D’Ampte in Hoorn

1 februari

Schoolzwemmen groep 4 en 5
Opknappen Speelhuizen groepen 1-2
vanaf half 2

2 februari

Opknappen Speelhuizen groepen 1-2
vanaf 10.00 uur

5 februari

Leerlingenraad

6 februari

Carrousel

7 februari

Info 7 uit
Groep 7 en 8 bezoeken de Marine in
Den Helder
Groep 6 biedt de toekomst stoel aan
bij het gemeentehuis

8 februari

Schoolzwemmen groep 4 en 5
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