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Beste ouders/verzorgers,

hoewel we het enerzijds al zagen aankomen kwam de vervroegde kerstvakantie
anderzijds toch ook nog wel een beetje als een verrassing. Ik ben ongelooflijk
trots op wat er vervolgens gebeurde: na een korte domper kwam direct weer de
positieve flow. Spreken over wat nog wél zou kunnen, hoe we binnen alle
beperkingen nog een kerstviering konden laten doorgaan voor de kinderen en
samen direct weer de schouders eronder zetten. Iedereen heeft zich hiervoor
weer maximaal ingezet; het team, de studenten en de kerstcommissie. En wat
was de dag van de kerstviering weer geslaagd! Meer daarover leest u verderop in
deze nieuwsbrief.

Wat het nieuwe jaar ons gaat brengen, weten we nu nog niet. Begin januari
schijnen we meer te horen over wat er wel of niet kan binnen het onderwijs
vanaf 10 januari. Uiteraard hoort u hier meer over van mij, zodra hier
duidelijkheid over is. Wat ik wel weet, is dat we er ook in 2022 weer het beste
van gaan maken. We hebben al meer dan eens bewezen dat we dit samen - u en
wij - kunnen; in welke vorm dan ook.

Voor nu wens ik u namens het team hele fijne feestdagen toe en alle goeds voor
het nieuwe jaar. Rust lekker uit, geniet van elkaar en bovenal: blijf gezond!

Met vriendelijke groeten,
Eveline van Hemert
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Belangrijke data
10 januari Eerste schooldag na de kerstvakantie
17 januari Start Cito-middenmeting gr. 3 t/m 8
24 januari KEK-dag in alle groepen
26 januari Voorleesontbijt
28 januari Rapport 1 gaat mee (gr. 3 t/m 8)
15 februari Einde Cito-middenmeting gr. 3 t/m 8
16 januari Studiedag, alle leerlingen zijn vrij!
25 februari Juffendag
26 januari t/m 6 maart Voorjaarsvakantie!



Mededelingen

Nieuwe leerlingen
Hoera, we hebben weer een aantal nieuwe
leerlingen op school! Zoë en Beau zijn inmiddels
gestart bij de kleuters en Melika start na de
kerstvakantie. Ook hebben we na de
kerstvakantie twee nieuwe leerlingen die
instromen: Angelika in groep 2 en Annefleur in
groep 7. Welkom en heel veel plezier bij ons op
school allemaal!

Cito-middenmeting
Van 17 januari t/m 15 februari vinden de

Cito-middenmeting toetsen plaats in groep 3 t/m 8. Met deze methode
onafhankelijke toetsen kunnen we meten hoe onze leerlingen ervoor staat ten
opzichte van leeftijdsgenoten in het hele land én hoe zij zich ontwikkelen en
welke groei zij laten zien op de verschillende vakgebieden, ten opzichte van
zichzelf. Op de studiedag van 16 februari analyseren we alle opbrengsten,
waarna we de plannen voor ons onderwijs op groeps- en leerlingniveau
bijstellen voor de periode tot het einde van het schooljaar.

KEK-dag
Op maandag 24 januari staat er voor alle groepen een zogenaamde KEK-dag
gepland. Op deze dag krijgen de leerlingen van alle groepen op een
projectmatige manier les van externe specialisten, binnen verschillende
thema’s. Dit is bedoeld als aanvulling op het reguliere onderwijsprogramma en
wordt ons aangeboden via IPPON, de instantie die ook zorg draagt voor
invalleerkrachten in geval van ziekte van de eigen leerkracht. We zijn erg blij
met deze mooie aanvulling; later in het schooljaar mogen alle groepen hier
nogmaals gebruik van maken. We kijken ernaar uit! De leerkrachten zijn op
deze dag gewoon op school, maar geven dan dus niet zelf les.

Nieuwe rapporten
Op vrijdag 28 januari krijgen de leerlingen uit groep 3 t/m 8 hun eerste rapport
mee. Dit rapport zal nieuw zijn qua opzet en is in lijn met het vorig schooljaar al
vernieuwde kleuterrapport (welke enkel aan het einde van het schooljaar wordt
uitgereikt). Nieuw voor alle groepen is dit jaar ook het zogenaamde ik-deel. We
zijn namelijk van mening dat een kind al vanaf jonge leeftijd ook zelf
(enigszins) inzicht heeft in wat het leuk of moeilijk vindt en hoe hij/zij werkt en
zich gedraagt. Vandaar dat we hierover een nieuw onderdeel hebben
toegevoegd aan ons rapport. Wanneer het nieuwe rapport mee gaat, zal dit
uiteraard voorzien zijn van een begeleidend schrijven. We kunnen u wel alvast
melden dat we zelf erg blij en tevreden zijn met de nieuwe opzet.

Terugblik activiteiten

Schoolontbijt
Op vrijdag 5 november vond het jaarlijkse Schoolontbijt plaats. Er was
natuurlijk aandacht voor het belang van ontbijten en gevarieerde voeding, maar
daarnaast was het ook gewoon een erg gezellige start van de dag. Ook de
peuters van Pieck ontbeten gezellig mee. En wat is er veel gegeten! Vooral de



Matzes-volkoren crackers zijn bij veel kinderen favoriet. Het was weer een
geslaagd Schoolontbijt, mede dankzij de hulp (op afstand) van de
commissieleden én de inzet van onze vrijwilliger Jolanda. Bedankt weer
allemaal!

Sinterklaasviering
Wat een feest! Ondanks alle beperkingen hebben de
kinderen van Den Aldenhaag én de peuters van Pieck op
vrijdag 3 december een geweldig Sinterklaasfeest
gehad. Klik hier voor een sfeerimpressie van deze
fantastische dag, mede mogelijk gemaakt door onze
vrijwilliger Jolanda en de Sinterklaascommissie.

Kerstviering
Ook zijn we nog aan het nagenieten van een vervroegde

maar zeer geslaagde kerstviering. Het was een fijne dag met leuke knutsels,
kerstmuziek, gezelligheid en een heus frietfeest! We hebben genoten met z'n
allen, zowel op school als helaas sommige leerlingen ook thuis. Speciale dank
aan de kerstcommissie voor de hulp op afstand, de studenten voor de fysieke
extra aanwezigheid en @bydotje voor haar knutseltutorials! Het was een
topdag! Zie hier de foto's voor een sfeerimpressie.

Informatie rondom Vreedzame School

Blok 3: We hebben oor voor elkaar
De afgelopen weken is er in alle groepen
een start gemaakt met Blok 3 - We
hebben oor voor elkaar! In dit blok
stimuleren we de kinderen om ‘oor voor
elkaar’ te hebben. De lessen gaan over
communicatie, over praten mét elkaar in
plaats van praten tégen elkaar. Ze leren
dat het belangrijk is om goed naar
elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen
wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er
misverstanden (en daardoor vaak ook
conflicten) ontstaan.

De kinderen leren hierbij ook belangrijke communicatieve vaardigheden, zoals
duidelijk communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het
gezichtspunt van een ander, verschil van mening overbruggen. In de
bovenbouw wordt hiervoor onder andere de werkvorm debatteren gebruikt. Ook
is er hier expliciet aandacht voor het kritisch omgaan met informatie (vaak op
social media) en het op een respectvolle manier communiceren via social
media. Hierbij komt ook het onderwerp cyberpesten aan bod.

Tips voor thuis

● Vraag eens naar het stappenplan ‘PRAAT HET UIT’. Dit is een stappenplan
dat we op school gebruiken om conflicten op te lossen. Ook de
leerlingmediatoren uit de bovenbouw gebruiken dit stappenplan, wanneer
ze kleine conflicten tussen leerlingen oplossen.

● Ouders van de kleuters kunnen vragen stellen zoals:
○ Kun je voordoen hoe je goed luistert naar elkaar?
○ Wil je mij iets vertellen, terwijl ik luister en daarna een vraag stel?

https://www.facebook.com/denaldenhaag/posts/2045867432249523?__tn__=-R
https://www.facebook.com/denaldenhaag/posts/2058183497684583?__tn__=-R


○ Hoe kun je iets vertellen zonder je stem te gebruiken, bijvoorbeeld
met je gezicht, armen, handen?

○ Hoe laat je zien dat je iets leuk vindt? En hoe laat je zien dat je
iets niet leuk vindt?

De Vreedzame School-aanpak is verweven in de dagelijkse gang van zaken bij
ons op school; het is dus niet alleen iedere week een les op zich, ook op allerlei
andere momenten wordt teruggegrepen op de principes van de Vreedzame
School.

Informatie rondom Gezonde School

EU-Schoolfruit
We genieten al weer een aantal weken van het EU-Schoolfruit en er zijn al een
heleboel lekkere groente- en fruitsoorten voorbij gekomen om te proeven. Naast
de welbekende appels, sinaasappels en wortelen hebben we onder andere ook al
watermeloen, ananas en rettich geproefd. Sommige leerlingen kenden dit laatste
nog van vorig schooljaar, voor anderen was het nieuw. Geweldig om te zien dat
veel kinderen iets nieuws en onbekends toch graag wel even willen proeven. We
vinden het erg fijn dat we als school op deze manier een waardevolle bijdrage
kunnen leveren aan de smaakontwikkeling van onze leerlingen.

Traktatie idee

Bananen Minions

Update personeel

Even voorstellen…
Op deze plek kon u in de vorige nieuwsbrief lezen wie onze PABO-student Giel
van Zon is en wat hij bij ons op school komt doen dit schooljaar. Inmiddels zijn er
ook nog twee ROC-studenten aan onze school verbonden: Lisa Oskamp loopt
stage in groep 3-4 en Kimberly Mol is de stagiaire in groep 1-2. In de volgende
nieuwsbrief stellen zij zich op deze plek graag verder aan u voor.



Update schoolplein

Hierbij weer een update namens de Werkgroep Speelplein. Graag delen wij u
mede dat - naast de eerder bekendgemaakte bedragen - er wederom geld is
binnengekomen dat besteed gaat worden aan het nieuwe speelplein:

● Koekjesactie: 1.350 euro
● Subsidie Groene Schoolpleinen: 17.500 euro
● Subsidie Leefbaarheid: 1.250 euro

In het nieuwe kalenderjaar gaan we met de werkgroep aan de slag om een
tijdpad te maken en de eerste concrete acties in te plannen en uit te (laten)
voeren. Zo hopen we stukje bij beetje een zichtbare verandering te creëren, die
moet leiden tot het nieuwe speelplein zoals we dit in het plan bedacht hebben.

Vanuit de MR

Normaliter vindt u hier een kort verslag van
de laatste MR-vergadering, geschreven voor
de voorzitter van de MR. Vanwege de gekke
weken die achter ons liggen, is het me niet
op tijd gelukt dit van de voorzitter te
vragen. Daarom hierbij eenmalig een kort
verslag, geschreven door mijzelf. In de
volgende nieuwsbrief treft u weer gewoon
een verslag aan van onze voorzitter, zoals u
dit gewend bent.

“Op 29 november is de MR voor de tweede keer dit schooljaar bij elkaar
gekomen. Helaas was dit weer digitaal; vanwege de nieuwe maatregelen is fysiek
vergaderen voorlopig wederom niet mogelijk.

Uiteraard is er gesproken over Corona, de nieuwe maatregelen en het eventueel
opnieuw moeten overschakelen op afstandsonderwijs. Ook hebben we het gehad
over het noodplan, waarop over wordt geschakeld wanneer leerkrachten ziek zijn
en er geen inval beschikbaar is. Inmiddels is dit noodplan ook al met u gedeeld,
op het moment dat we hiervan gebruik hebben moeten maken enkele weken
geleden. Ondanks dat er geen onderwijsassistenten meer ingezet kunnen
worden, lukt het ook nu om alle groepen van voldoende instructiemomenten e.d.
te voorzien. Dit lukt mede door het feit dat de kleuters met de peuters samen
mogen buiten spelen, waardoor de leerkracht de instructie en begeleide
inoefening met groep 3 kan doen. Erg fijn dat dit ook nu nog zo kan worden
opgelost, in geval van in werking treden van het noodplan.

Verder zijn de schoolfoto’s even ter sprake geweest; deze werden door
verschillende ouders/verzorgers minder gewaardeerd dan andere jaren en ook
werden ze wat flets gevonden. De schoolleiding deelt deze mening en heeft
aangegeven dit te betreuren; voor komend jaar wordt een andere
schoolfotograaf gezocht. Tips en adviezen zijn altijd welkom!

Namens de MR,
Eveline van Hemert - toehorend lid”



En dan nog even dit…

We wensen u hele fijne kerstdagen toe en een fantastisch 2022!
- Team Aldenhaag -


