obs De Phoenix
Week 3 - 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We hopen dat u en uw kind(eren) hebben genoten van de kerstvakantie en een goede start hebben gemaakt
in 2019. Deze week zijn we gestart met een Kanjerweek, waardoor de groepsvorming na de vakantie weer
centraal komt te staan. Daarnaast starten volgende week de coachgesprekken en de Cito toetsen. Hierover
kunt u in deze nieuwsbrief meer informatie vinden.
Houdt uw kind van toneelspelen? Wij starten vanuit onze samenwerking met Cool op 5 maart met de
‘Theaterklas’ (naschoolse activiteit). Meer informatie leest u onderaan deze nieuwsbrief.
Wij wensen u een goed weekend,
Het team van de Phoenix

Nieuws vanuit het team
Afscheid Bianca Veldman
Zoals u weet heeft juf Bianca een nieuwe baan. Zij is per 1 januari directeur geworden op daltonschool ‘de
Kleine en Grote Beer’ in Heerhugowaard.
De sollicitatieprocedure om een vervanger voor haar te zoeken is in gang gezet. Zodra wij een geschikte
kandidaat gevonden hebben voor deze vacature laten wij dit weten.
Tot die tijd zullen de directeur, Intern Begeleiders en clustercoördinatoren hun werkzaamheden verdelen
over beide locaties.
Bianca zal op vrijdag 1 febr. afscheid nemen van onze school. Zij zal deze dag alle groepen langs gaan. ’s
Ochtends is zij in Sint Pancras aanwezig en ’s middags in Broek op Langedijk. Er is dan ook gelegenheid om
haar een hand te geven (8.30 uur in SP, 14.30 in BOL).
LET OP: Studiedag woensdag 23 januari
Woensdag 23 januari hebben alle scholen van De Blauwe Loper een gezamenlijke studiedag. De kinderen zijn
deze hele dag vrij.
Voorjaarsvakantie en studieweek
Zoals u heeft kunnen zien in ons vakantierooster, is de voorjaarsvakantie van 18 t/m 22 februari. Aansluitend
hebben wij een studieweek, van 25 februari t/m 1 maart. Deze week gebruiken wij voor bijscholing,
vergaderingen, administratie, etc. De kinderen zijn deze hele week vrij.
Data app
Alle belangrijke data kunt u ook altijd terugvinden in de schoolapp, onder de knop kalender.
Voor uw overzicht hierbij nogmaals het vakantie- en studiedagenrooster voor de tweede helft van dit
schooljaar.
Vakantie / studiedag(-en)
Personeelsdag Blauwe Loper
Voorjaarsvakantie
Mei-vakantie
(Pasen en Koningsdag vallen in de mei-vakantie)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Data 2018 - 2019
23 januari
18 februari t/m 1 maart
22 april t/m 3 mei
30 en 31 mei
10 t/m 14 juni
15 juli t/m 23 augustus

Schoolnieuws
Coachgesprekken
De komende weken starten we met de kinderen met de volgende ronde van de coachgesprekken. In de
eerste ronde die in september plaats vond, lag de nadruk van het gesprek vooral op het hebben van een
goede start.
In de komende ronde gaan we met de kinderen dieper in op hoe ze vinden dat het in de klas gaat op
verschillende gebieden: bijvoorbeeld wat ze goed of minder goed vinden gaan, hoe ze vinden dat het
samenwerken gaat, hoe het werk van de weektaak gaat (indien dit van toepassing is) etc. U zult begrijpen
dat het coachgesprek voor ons als leerkracht een goede graadmeter is om ontwikkelingen van uw kind te
kunnen volgen.
Alle coachgespreksformulieren krijgen een plaatsje in de portfoliomap van uw kind, zodat u deze ook op een
later moment in kan zien.
Toetsweken
Wanneer zijn de Citotoetsen?
In deze periode worden de Citotoetsen voor de groepen 3 t/m 8 weer afgenomen. De toetsweken op de
Phoenix starten op maandag 21 januari en duren drie weken. Het is belangrijk dat uw kind deze weken zoveel
mogelijk aanwezig is en uitgerust aan de toetsen kan beginnen.
Waarom doen we de Citotoetsen?
Om de ontwikkeling van uw zoon of dochter goed te kunnen volgen, gebruikt men in het
basisonderwijs verschillende toetsen en systemen, o.a. het Cito Volgsysteem. De toetsen van
het Cito volgsysteem zijn methode onafhankelijke toetsen en toetsen op een andere wijze de kennis en
vaardigheden van de leerling dan de methode gebonden toetsen. Door de combinatie van deze twee en de
informatie van de leerkracht over wat een leerling kan en wat hij/zij nog moet leren d.m.v. observaties, werk
in de klas etc. zorgt ervoor dat wij zicht hebben op de ontwikkeling van het kind .
De toetsen die afgenomen worden zijn: Begrijpen lezen, Spelling, Rekenen en Technisch Lezen.
Op onze website (www.dephoenix.nl) kunt u onder het kopje ‘ouders’ twee informatiefolders vinden van
Cito.
Nationale voorleesdagen
Van woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 februari 2019 vinden de
Nationale Voorleesdagen plaats. Dit is een landelijke campagne die het
voorlezen stimuleert aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen of net
het lezen hebben geleerd. Voorlezen bevordert het leesplezier, breidt
de woordenschat uit, draagt bij aan een goede taalontwikkeling, een
beter concentratievermogen en zorgt voor een betere leesvaardigheid.
Het prentenboek van het jaar ‘Een huis voor Harry’ staat ook bij ons
centraal. Uit dit boek en andere prentenboeken zal veel voorgelezen
worden. Ook zullen de groepen 4 t/m 8 voorleestentjes maken, waarin
zij gaan voorlezen aan de kinderen van de groepen 1, 2 en 3.
Uw kind mag dan ook zijn favoriete voorleesboek meenemen naar
school (vanaf maandag 21 jan.).
Omdat kinderen het ook geweldig vinden als vaders of moeders, maar
ook opa’s of oma’s op school komen voorlezen, nodigen wij ouders en
grootouders van kinderen in groep 1 t/m 3 van harte uit om in de
periode van 21 januari t/m 1 februari eens te komen voorlezen. U kunt
met de leerkracht van uw kind overleggen wanneer dit het beste
uitkomt.
Wij hopen op veel voorlees momentjes!

Tips:
-

-

Tijdens de voorleesdagen is het Prentenboek van het jaar in een speciale mini-editie inclusief
meertalige app bij de boekhandel verkrijgbaar voor maar € 4,95! Met deze app kunnen de kinderen
nog eens naar het verhaal kijken/luisteren, spelletjes doen en naar het bijbehorende liedje luisteren.
Als u uw kind tijdens de voorleesdagen aanmeldt bij de bibliotheek, dan ontvangt uw kind een
vingerpopje van de poes cadeau! Wist u trouwens dat het lidmaatschap voor kinderen gratis is?

Veel voorleesplezier!
Nationaal Voorleesontbijt
Op 23 januari, tijdens de studiedag, organiseert Stichting Kinderopvang Langedijk het Nationale
Voorleesontbijt voor de jongste kleuters (groep 1). Het voorleesontbijt wordt gehouden bij ons op school, op
in de centrale hal bij de trap. Bij het voorleesontbijt zal Nienke van den Berg, bekend van Z@ppelin,
voorlezen uit het prentenboek van het jaar ‘Een huis voor Harry’ van Leo Timmers. Na het voorlezen zal
Nienke met de kinderen nog leuke dingen doen, zoals dansen en zingen.
Ondanks dat de kinderen vrij zijn, ivm een studiedag van de Blauwe Loper, nodigen wij en de SKL u graag uit
om met uw kleuter (groep 1) samen naar dit voorleesontbijt te komen. Ook als uw kind geen opvang heeft bij
Kinderopvang Langedijk, bent u van harte welkom. De inloop is om 9.45 uur, het voorlezen start om 10.00
uur en duurt tot ca. 10.45 uur.
Letterfeest groepen 2/3
Vrijdag 25 januari is het zover. Dan hebben de kinderen van groep 3 alle letters aangeboden gekregen en
kunnen zij zo goed als alles lezen! Dit gaan wij natuurlijk vieren! De hele dag zullen de groepen 2/3 feestelijke
activiteiten, zoals een letterspeurtocht en een letterbingo, doen. Maar uiteraard willen de kinderen dit ook
graag met u vieren! De ouders van de kinderen in groep 3 zijn van harte welkom om 13.45 uur op de grote
trap, waarna u met uw kind mee mag naar de eigen groep om dit nog verder feestelijk te vieren.
Adviesgesprekken groep 8
Binnenkort ontvangen de kinderen van groep 8 hun definitieve schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs.
Met dit advies gaan de kinderen op zoek naar een school die past bij hun talenten, ontwikkeling en
interesses. Het is altijd weer een spannende periode voor zowel de kinderen als hun ouder(s)/verzorger(s).
Via de leerkrachten ontvangen de kinderen en hun ouder(s) een uitnodiging voor het gesprek.

Nieuws locatie Broek op Langedijk
Groep 1C
De nieuwe groep 1 heeft zijn intrek genomen in het 4e lokaal in de kleutergang.
Zij hebben een fijne start gemaakt met elkaar in een gezellig, (nog) heerlijk
klein groepje. Welkom aan alle nieuwe kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s)!
Per 1 febr. zullen de werkdagen van de leerkrachten als volgt zijn; op maandag
werkt juf Inge en dinsdag t/m vrijdag staat juf Machteld voor de groep.

Groep 2/3B
Groep 2/3B is verhuisd en wat ziet het nieuwe lokaal er gezellig uit! Ook het
nieuwe digibord hangt al.
Per 01-02-’19 zal juf Amanda vier in plaats van vijf dagen gaan werken (haar
officiële aanstelling) . Op maandag blijft Amanda werkzaam als vakleerkracht
gym en van woensdag t/m vrijdag werkt zij in groep 2/3b. Op maandag en
dinsdag komt er een nieuwe leerkracht voor deze groep; juf Ingrid Mooij.

Brug
Supergoed nieuws voor onze leerlingen en hun ouders. De brug komt
er! Wij zijn trots op hoe de leerlingen van de Koolvlet en de Phoenix
hierin samengewerkt hebben. En, hoe zij de gemeente hebben weten te
overtuigen van het belang van de komst van een brug (in verband met
de verkeersveiligheid). Wij zijn de gemeente zeer dankbaar voor het
luisteren naar, en serieus nemen van, onze kinderen én voor de
samenwerking in dit proces.

Nieuws locatie Sint Pancras / gemeente
IKC St. Pancras
Op 18 september 2018 jl. zijn onze ouders uit Sint Pancras geïnformeerd over de huisvesting van het
toekomstige Integraal Kind Centrum (IKC) aan de Sperwer. Door hogere bouwkosten en aangescherpte eisen
ten aanzien van duurzaamheid is het op dit moment financieel niet haalbaar om met het beoogde budget het
gewenste IKC te realiseren voor de huidige scholen: de Paus Johannes en De Phoenix. Als passende
huisvesting voor onderwijs-en opvang zijn de gebouwen op korte termijn aan renovatie dan wel vervanging
toe.
De wethouders Jasper Nieuwenhuizen en Nils Langedijk zijn in gesprek geweest met de bestuurders van
Stichting Kinderopvang Langedijk (SKL), Stichting de Blauwe Loper en Stichting Atrium, over de huidige
situatie. De noodzaak om een oplossing te vinden wordt door alle betrokken partijen erkend. Er is besloten
om gezamenlijk na te denken wat de beste oplossing is voor de bestaande knelpunten. Het college, de
schoolbesturen en SKL hebben de intentie om dit IKC verder vorm te geven. Momenteel is er een onderzoek
gaande om de juiste richting van het project te bepalen en worden alternatieve scenario’s verder uitgewerkt.
Wij hebben er alle vertrouwen in binnen afzienbare termijn, doch uiterlijk voor de zomervakantie 2019, tot
een gezamenlijk gedragen, haalbare en betaalbare oplossing te komen. Wij informeren u te zijner tijd.

Overig
Waterpolotoernooi
Op zondag 10 maart 2019 organiseert ZPC de Reuring het scholen
waterpolotoernooi.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers die de teams willen
begeleiden en overige contacten met de organisatie willen onderhouden. U
kunt zich hiervoor opgeven bij Siem Groot (s.groot@dephoenix.nl
Ook het inschrijven van u zoon/dochter kunt u bij Siem doen tot uiterlijk dinsdag
5 februari (graag de naam van uw kind, de groep en SP of BOL vermelden).
Omdat het toernooi zich buiten schooltijd afspeelt, zullen hier geen
leerkrachten bij aanwezig zijn.

Waar: zwembad Duikerdel
Wanneer: 10 maart 2019
om 15.30 uur

Voor wie:
groep 2,3 en 4 (met zwemdiploma)
Groep 5,6,7 en 8 (met
zwemdiploma)

