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Kerstdiner
Omdat donderdag 23 december de laatste schooldag is, hebben we besloten het
kerstdiner te verplaatsen naar dinsdag 21 december. Enerzijds om ouders de
ruimte te geven om donderdagmiddag op weg naar familie te kunnen gaan, maar
ook om het team de ruimte te geven de kerstspullen op te kunnen ruimen, zodat
ze echt vanaf vrijdag kunnen gaan genieten van een welverdiende vakantie.
Het kerstdiner zal van 17:30 tot 18:30 uur op school plaatsvinden. Tijdens het
diner zal er een borrel voor ouders georganiseerd worden. Meer informatie volgt
tegen die tijd (mits de maatregelen niet aangescherpt worden natuurlijk).

Wekdruk/lerarentekort
Zoals in de vorige nieuwsbrief al beschreven stond, vragen we heel wat van de
leerkrachten t/m de kerstvakantie om het gat dat valt in groep 4b op te vangen.
Om ervoor te zorgen dat we allemaal overeind blijven staan, hebben we intern
besloten de kinderen (van zieke leerkrachten) niet meer te verdelen over de
andere groepen; dat levert namelijk behoorlijk wat onrust en organisatie op.
Dit houdt in dat, als ik geen vervanging kan vinden, aan jullie vraag de kinderen
thuis te houden. Ik snap dat dit niet wenselijk is, maar dit is echt uiterste nood.
Ik hoop hierin op jullie begrip voor de situatie.
Afgelopen maandag had ik, voor ouders die nog vragen hadden of iets meer
wilden horen, een bijeenkomst georganiseerd over de oplossingen die we tot aan
de kerstvakantie gevonden hebben om groep 4B onderwijs te kunnen bieden.
Het was een fijne bijeenkomst, waarbij ik heel veel steun en begrip ervaarde van
ouders over de situatie waar we met z’n allen in zitten. Het lerarentekort is een
maatschappelijk probleem, waar we als school zo creatief mogelijk mee om

proberen te gaan. Voor mij een uitdaging als directeur om er zorg voor te dragen
dat elk kind het onderwijs krijgt waar hij/zij recht op heeft en er aan de andere
kant voor te zorgen dat het team overeind blijft staan, ondanks dat er meer van
ze gevraagd wordt. Wat is de grens? Want we hebben er met z’n allen niets aan
als mensen uit gaan vallen. Een lastig en moeilijk dilemma.
Een vraag die ik graag met jullie wil delen, was van een ouder uit groep geel,
waar behoorlijk wat wisselingen zijn geweest de afgelopen jaren: hoe zorgen
jullie ervoor dat jullie zicht hebben op de ontwikkeling van de kinderen uit die
groep? Gelukkig staan de leerkrachten er niet alleen voor en is er altijd een
intern begeleider betrokken bij de groep. Die zorgt er (onder andere) voor dat de
ontwikkeling van de kinderen goed in kaart gebracht wordt. Verder maken we
gebruik van een observatie/administratiesysteem waar alle zaken die van belang
zijn voor de ontwikkeling van de kinderen in opgeschreven staan. Natuurlijk zijn
wisselingen niet leuk, maar soms kan het echt niet anders.
Na de kerstvakantie staat ons een volgende uitdaging te wachten: vervanging
voor een zwangere leerkracht uit groep 3B. Zij staat 4 dagen in de week voor de
groep, dus kennen jullie iemand die tot de zomer deze groep zou willen doen?
Laat het mij weten!

Studiedag afgelopen maandag
Afgelopen maandag hebben wij een studiedag op school gehad. Tijdens deze dag
hebben we het onder andere met z’n allen gehad over de zorgroute hier op
school en hebben leerkrachten de tijd gekregen om de thema’s van de methode
Blink (wereldoriëntatie), de methode Semsom (rekenen groep 3) en van de
onderbouw voor te bereiden. Als afsluiter had ik, nog een verlaat cadeau voor de
dag van de leraar, stoelmassages voor iedereen geregeld. We hebben de dag dus
ontspannen af kunnen sluiten!

Ouderavond dinsdag 2 november
Zoals eerder al gemaild, is er dinsdag aanstaande een ouderavond van 20 tot
uiterlijk 21:30 uur. De avond zal zowel live als online plaats gaan vinden. De
onderwerpen die tijdens deze avond aan bod zullen komen zijn:
1. Het jaarplan van de Annie (door Arwen)
Elk jaar maken wij een plan met daarin de speerpunten van het
schooljaar. Ik zal jullie meenemen in de speerpunten van dit schooljaar.
2. De zorgroute op de Annie (door Malou en Sabine)
We hebben op school een zorgstructuur, maar het is goed om die
structuur te delen met jullie. We zijn er met het team ook mee bezig
geweest tijdens de studiedag, omdat we relatief veel nieuwe leerkrachten
hebben en het goed is om deze route regelmatig te herhalen.
De bovenbouwcoördinator en leerkracht van groep 8A, Leontine, zal de laptop
beheren en de vragen die via de chat gesteld worden met ons delen. We hopen
op een grote live opkomst, want daar gaat onze voorkeur naar uit. Hieronder,
voor de zekerheid nog een keertje, de link om je op te geven voor deze avond:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aPnbADHB80SWz1Ym7zh
wqdXKfS7QDb9MvoJRxm_BOzNUM1ZFUTJZWUdRMzVLSkdLOTA5VkkzNEEzSS4u

Week van de mediawijsheid
Vanaf 8 november is het weer de week van de mediawijsheid. Tijdens deze week
zullen we (meer) aandacht besteden aan social media en alles wat daarbij komt
kijken. Het is makkelijker om iemand online zwart te maken dat het recht in
iemands gezicht te zeggen, maar het doet net zoveel pijn. Elkaar daar bewust
van maken en erover praten met z’n allen helpt bij deze bewustwording. Fijn als
jullie hier thuis ook over kunnen praten tijdens deze week. In de onderbouw
wordt er op speelse en passende wijze omgegaan met dit thema. Het thema is
deze keer dan ook ‘samen sociaal online’. Voor meer informatie kan je kijken op
de volgende site: https://www.weekvandemediawijsheid.nl/

Criteria Verwonderwijs
We krijgen steeds meer vragen over wanneer een kind in aanmerking komt voor
Verwonderwijs. Hieronder staat dat beschreven.
Welke leerlingen nemen deel aan Verwonderwijs?
Het selecteren van leerlingen voor Verwonderwijs gaat in goed overleg met de
leerkracht, Intern Begeleider en de leerkracht van Verwonderwijs. Het is
maatwerk, er wordt goed gekeken naar de leerling. Een aantal criteria waaraan
gedacht kan worden zijn:
·

Onderzoek, waarbij is aangetoond dat de cognitieve capaciteiten gelijk of
boven het TIQ van 130 uitkomt.

·

A/B-scores op de citotoetsen. De basisstof moeten op orde zijn. Nadruk ligt
op rekenen en begrijpend lezen. Rekening houdend met dyslexie of
aanwijzingen en/of vermoedens van onderpresteren.

·

Op de methode gebonden toetsen scoort de leerling 80% of meer goed.

·

Adequate werkhouding van de leerling in de groep; creatief denkend,
filosofisch ingesteld, initiatiefrijk, probleemoplossend, abstract
denkvermogen.

·

Goed werktempo: kan in minder tijd de basisstof verwerken.

·

Ontwikkelmogelijkheden van de leerling binnen de klas zijn niet toereikend.

Belangrijke data
Dinsdag 2 november

Ouderavond 1 van 20 tot 21:30 uur

Maandag 8 november

Start week van de Mediawijshed

Vrijdag 3 december

Sint op school

Dinsdag 21 december

Kerstdiner

Vrijdag 24 december

Alle leerlingen vrij, start kerstvakantie

Maandag 10 januari

Studiedag 3: alle kinderen vrij

Dinsdag 11 januari

eerste schooldag 2022

