obs De Phoenix
Week 16 - 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In de afgelopen periode zijn veel verschillende activiteiten geweest, waarop we in deze nieuwsbrief
terugblikken; bijv. het schoolvoetbaltoernooi, het theoretisch verkeersexamen, de herdenking van
Zwarte Zondag en de afsluiting van de talentmiddagen. In deze nieuwsbrief nemen we u ook alvast
mee in de activiteiten die na de meivakantie op het programma staan.
We wensen u en uw kind(eren) alvast een fijne meivakantie!
Groet,
Het team van de Phoenix
Locatie Sint Pancras

Kalender april en mei
Vrijdag

20 april

Zaterdag

5 mei

Start meivakantie 14.30 uur t/m 6 mei
Groepen 1a en 1b naar de kinderboerderij
Oud papier (Sperwer)

Donderdag

10 mei

Hemelvaart (de kinderen zijn 10 en 11 mei vrij)

Zaterdag

12 mei

Oud papier (Kerkplein)

Zondag

13 mei

Moederdag

Maandag

14 mei

Woensdag

16 mei

Start rekenweek ‘Meetkunde’ t/m 18 mei
Start kijkweek groep 4 t/m 8 (t/m 18 mei)
Participatie-avond MR
Schoolzwemwedstrijden

Donderdag

17 mei

Praktisch verkeersexamen groepen 7

Maandag

21 mei

Tweede Pinksterdag (de kinderen zijn vrij)

Woensdag

23 mei

Leerkrachtenverjaardag

Maandag

28 mei

Start trotsweken en trotsgesprekken t/m 15 juni

Nieuws vanuit het team
Even voorstellen, juf Lisa Bosgoed
Beste ouders/verzorgers,
Ik ben juf Lisa en ik heb, sinds een maand, het werk van juf
Nicole overgenomen.
Dit houdt in dat ik wekelijks instructie over de pluswerkboeken
van taal en rekenen geef. Dit is voor groep 4 t/m 8. Na de
meivakantie neem ik ook een klein deel van het werk van juf
Monique over.
Dit is de begeleiding van groep 2 en 3 bij het maken van
verdiepende opdrachten.
Naast het geven van instructies voor pluswerk, bied ik kleine
opdrachten aan waarbij de
kinderen creatief denken, filosoferen, debatteren, werkhouding verbeteren en samenwerken.
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Schoolnieuws
Groepsindeling/personele bezetting schooljaar 18-19
Inmiddels zijn wij achter de schermen alweer begonnen met de formatie (groepsindeling en personele
bezetting) voor het komende schooljaar. Hieronder leest u de verschillende fases en het tijdpad rondom dit
proces.
Daarnaast vragen uw aandacht voor het volgende:
Het formeren van de nieuwe groepen is, zoals elk jaar, een intensief en zorgvuldig traject dat wij met het hele
team doorlopen. En, waarbij wij op individueel niveau van ieder kind die dit aangaat nagaan in welke groep
hij/zij het beste tot zijn/haar recht komt. De beslissing van de plaatsing van de leerlingen ligt bij school.
Wij ontvangen met enige regelmaat van ouders verzoeken om hun kind in het nieuwe schooljaar te plaatsen in
een bepaalde groep, bij een bepaalde leerkracht of bepaalde vriendjes/vriendinnetjes. Wij begrijpen dat u als
ouder graag het beste voor uw kind wilt, dat willen wij ook. Daarom vragen wij u geen verzoeken meer in te
dienen en vertrouwen te hebben in de wijze waarop dit proces door de school, met oog voor uw kind,
uitgevoerd wordt.

1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

fase
Nagaan hoeveel leerlingen wij het nieuwe schooljaar, op 1 oktober
2018, op school hebben en hoeveel leerlingen wij verwachten –
prognose opmaken
Naar aanleiding van de leerlingaantallen, op 1 oktober 2018, krijgt
de school formatiemiddelen vanuit het schoolbestuur/ministerie
Afhankelijk van de hoeveelheid formatiemiddelen (nav leerling
aantallen) bepaalt de school hoeveel groepen er gemaakt gaan
worden
Uitgangspunt bij de groepssamenstelling op de Phoenix is dat wij
blijven werken in de clusters/groeperingsvormen zoals dit
schooljaar (1, 2/3, 4, 5/6 en 7/8). Hiervan wordt alleen afgeweken
wanneer de samenstelling vanwege leerlingaantallen per groep
hierom vraagt.
De personele bezetting wordt uitgewerkt. Welke leerkracht voor
welke groep
De leerlingen worden verdeeld over de groepen. Dit is een
zorgvuldig proces waarbij het gehele team van de Phoenix
betrokken is, de school bepaalt de plaatsing van leerlingen
De groepsindeling / personele bezetting wordt besproken in de
MR
De ouders en leerlingen worden geïnformeerd over de
groepsindeling en personele bezetting

tijdpad
maart

De leerlingen maken kennis met hun nieuwe groep,
leerkracht(-en) en leerlingen

16 juli

maart - mei
april - mei

mei - juni

mei - juni
mei - juni

juni
1e of 2e week van juli
(indien mogelijk eerder)

Nieuwe website en app
Sinds deze week is onze nieuwe website ‘live’! Neem vooral een kijkje op www.dephoenix.nl om te zien hoe
mooi deze geworden is. Onze Phoenix-app gaat na de meivakantie live. In de week van 7 mei ontvangt u van
ons een flyer waarop staat hoe u deze kunt installeren en gebruiken.
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Collegiale klassenconsultatie
Kinderen bij ons op school leren van en met elkaar. Ook vinden wij dit als leerkrachten
onderling erg belangrijk. Daarom houden wij op dit moment collegiale
klassenconsultaties waarbij teamleden bij elkaar op bezoek gaan. Door middel van een
kijkwijzer en een nagesprek met elkaar worden de ervaringen uitgewisseld.

Kijkweek groepen 4 t/m 8
In de week van 14 tot en met 18 mei nodigen wij u uit om een moment mee te lopen
in de groep van uw kind(eren). U kunt hierbij de sfeer proeven en de werkwijze in de
groepen meemaken. Om overzicht te krijgen hoeveel ouders we kunnen verwachten
zal er de week na de vakantie bij de lokalen een inschrijflijst komen te hangen.
Om iedereen de mogelijkheid te bieden en het voor de kinderen ook behapbaar te
houden zijn er wel een aantal aandachtspunten.
Om iedereen de gelegenheid te bieden om te komen sfeerproeven graag één ouder per kind inschrijven. Er
kunnen geen broertjes of zusjes mee de klas in. Het is niet mogelijk om foto’s te maken tijdens de
kijkmomenten, dit onder andere in verband met de privacy van de kinderen.

Afscheidsavond groep 8
Groep 8 sluit dit schooljaar af met een Dinner Night. Een ieder verzorgt een act die past bij zijn/haar talent.
Hierbij kunt u denken aan zingen, dansen, toneelspelen, cabaret, het bespelen van een instrument, een
judodemonstratie, een verhaal of gedicht voordragen. Dit sluit zeer goed aan bij de Daltonkernwaarden
eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Daarnaast is een goede samenwerking essentieel voor een succesvolle
avond.
Om de kinderen voor te bereiden op deze avond willen wij workshops organiseren. Hiervoor zijn wij op zoek
naar de talenten van ouders, broers/zussen, ooms/tantes, opa’s of oma’s. Wie zou het leuk vinden om een
workshop voor te bereiden, zodat de kinderen hun (mogelijk nog onbekende) talenten kunnen ontdekken? U
hoeft hiervoor geen kind in groep 8 te hebben. De datum is in overleg met u. U kunt zich hiervoor opgeven bij
Errol (e.zijlstra@dephoenix.nl) of Lotte (l.schrijvers@dephoenix.nl)

Theoretisch verkeersexamen
Donderdag 12 april hebben de leerlingen van groep 7 het theoretisch verkeersexamen gemaakt. We zijn trots
om te kunnen vermelden dat al onze leerlingen hiervoor zijn geslaagd. Op donderdag 17 mei zullen zijn
deelnemen aan het praktisch verkeersexamen. Voor deze dag zijn wij op zoek naar ouders/verzorgers die deze
dag een controlepost willen bemannen. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkrachten van groep 7/8 of via
d.jolen@dephoenix.nl We wensen de kinderen alvast veel succes!

Talentmiddagen (afsluiting)
De afgelopen weken hebben we weer heel veel gedaan aan onze talenten. Er
waren weer heel veel onderdelen: kleien, het menselijk lichaam, weven en
pompons maken, knikkerbanen maken, schimmenspel, EHBO, werken met hout,
schilderen, zingen, maskers maken. De kinderen waren heel erg enthousiast en
het zijn altijd middagen waarbij we tijd tekort komen. Op maandag 16 april
hadden we ‘s morgens een afsluiting waarbij iedereen mocht komen kijken. Het
was weer een gezellige drukte waar veel ouders en grootouders naartoe waren
gekomen.
Er zal dit jaar geen nieuwe ronde meer komen want er staan al zoveel leuke
festiviteiten gepland de komende maanden. Maar volgend jaar zullen de
middagen zeker terugkeren.
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Schoolvoetbal jongens
Het schoolvoetbaltoernooi van de jongens heeft uiteindelijk afgelopen
woensdag toch nog plaats kunnen vinden. Het toernooi werd nu gehouden op
het terrein van LSVV. In de stralende zon hebben twee teams van de Phoenix
deelgenomen.

Herdenking Zwarte
Zondag
Vrijdag 13 april hebben wij
met nabestaanden en
leerlingen van de 3
basisscholen in Sint Pancras
de 20 mannen herdacht die op 15 april 1945 zijn gefusilleerd
bij het spoor in Sint Pancras (Zwarte Zondag). Het was weer
een bijzondere herdenking met mooie woorden van onze
burgemeester, mevrouw van Meeteren en Lisa uit groep 8.
Zij droeg een prachtig zelfgeschreven gedicht voor over een
gele vlinder, als metafoor voor de jodenster.

Schoolvoetbal meisjes
Woensdag 11 april was een zeer geslaagd schoolvoetbaltoernooi voor de meiden. Maar liefst twee derde
prijzen en zelfs een tweede prijs gehaald. Maar bovenal was het een sportieve, gezellige middag met elkaar!
Djaëlla (groep 7/8a) en Jaylee (groep 5/6b) vertellen hierover.
Woensdag 11 april was het jaarlijkse toernooi meidenvoetbal. Ook dit jaar deden wij natuurlijk weer mee. We
hadden veel plezier en hebben ons best gedaan! Er waren 3 teams van groep 7/8 en 4 teams van groep 5/6 van
beide locaties. Het toernooi werd gespeeld op het terrein van DTS.
Naast dat we heel veel plezier hebben gehad zijn we ook nog in de prijzen gevallen. De groepen 5/6 hebben de
tweede, derde en vierde prijs gewonnen en de groepen 7/8 hebben de derde prijs gewonnen.

Nieuws locatie Broek op Langedijk
Presentatie Blink
Afgelopen woensdag presenteerden de leerlingen van groep 5/6a (loc BOL) hun
lapbook over ‘aardse extremen’ aan hun ouders. Informatie over bliksem,
tsunami’s, lawines, aardbevingen en nog veel meer aardse extremen werden
gepresenteerd als afronding van dit thema van BLINK, onze methode voor
wereldoriëntatie.
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Nieuws vanuit de MR
Participatie-avond (herhaling)

Nieuws vanuit Spijtebijt
Boekenmarkt
Wij gaan zondag 27 mei met de Spijtebijt-kinderen meelopen met de Kidsrun.
We rennen 1 kilometer! We oefenen elke maandag.
Op dinsdag 8 mei houden we aan het einde van de dag een boekenmarkt. De Spijtebijt kinderen van 8 mei
verkopen de boeken, de opbrengst hiervan is voor de Kanjerketting. Als u nog boeken heeft voor het goede doel,
dan kunt u deze bij ons voor de deur zetten. Alvast bedankt.
We zouden het leuk vinden als de kinderen van school of ouders/verzorgers bij ons boeken komen kopen. We
rennen met zijn alle voor de Kanjerketting. Voor meer informatie zie www.kanjerketting.nl
Groeten Mirjam en Chantal
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Overig
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