“Uit de school
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Hoe vorm je een groep en wat is de invloed
van de groep. Hoe belangrijk is de groep
voor jou als leerling?

Het is bijna zover!
Over een aantal weken krijgen de kinderen
uit groep 8 hun definitieve advies!
Met dit advies kunnen de kinderen op zoek
naar een geschikte middelbare school.
Het ligt aan het advies hoeveel scholen zij
moeten zoeken.
Om dit advies te geven, gaan we eerst met
de directbetrokkene collega's samen zitten.

Dit is de Nieuwsbrief team Elout
Voor meer informatie kijkt u op onze
website www.bselout.nl of op onze
Facebook pagina.

Start na de kerstvakantie
Alle kinderen zijn weer vol energie en
uitgerust begonnen na de kerstvakantie.
Inmiddels zijn alweer toetsen afgenomen
en is veel werk verzet en veel geleerd.
Afgelopen periode waren er helaas op
basisschool Elout, net als bij veel andere
scholen en in heel Nederland, veel
besmettingen met Corona. Er is zelfs een
groep in quarantaine geweest.
Laten we hopen dat dit komende periode
beter wordt.
Voor groep 8 staat een mijlpaal te wachten,
de leerlingen hebben de middelbare
scholen in de stad verkend en gaan
bedenken naar welke middelbare school zij
zouden willen gaan na de basisschool.
Binnenkort moet het voorkeursformulier
ingeleverd worden bij de school waar zij
graag naartoe willen.
Groep 6, 7 en 8 hebben bezoek gehad van
Bureau Halt die de leerlingen heeft verteld
over hoe groepsvorming werkt.

We kijken naar de cito-resultaten die de
kinderen in groep 6 tot en met 8 hebben
behaald. Verder bespreken we onder
andere de motivatie, het gedrag, het
huiswerk, de werkhouding en natuurlijk de
resultaten die tijdens de gewone toetsen in
de klas zijn behaald.
Aan de hand van al deze punten bepalen
we welk advies het best bij ieder kind past.
Tijdens een gesprek delen we het advies
dan met het kind en de ouders. Nu kunnen
ze dus echt op zoek naar de allerleukste
middelbare school!
Spannend!

Leerlab & Basisclub
10 weken lang ontdekken leerlingen van
groep 6 en 7 wat zij kunnen in het Leerlab
of bij de Basisclub. Als zij iets nog
moeilijk vinden of sommige zaken extra
willen oefenen, dan kan dat daar.
De leerlingen vinden het fijn om in een
klein groepje extra uitleg en ruimte te
krijgen om de uitdagingen die zij in de
dagelijkse leerstof tegenkomen aan te
gaan. Zij werken op dinsdag- of
woensdagmiddag aan hun eigen leerdoelen
van onder andere begrijpend lezen,
studievaardigheden of bij het plannen van
huiswerk.

opleiding. Die opleiding is nu afgerond en
Kimberley start met een volgende
opleiding, doet auditie voor de
muziekopleiding en gaat verder met haar
werk bij de supermarkt. Kimberly is echt
een kind van deze school. Veel succes met
de nieuwe uitdagingen Kimberly!
Juf Nicky gaat van school veranderen; zij
gaat op een andere school binnen de
stichting werken. Veel succes Nicky!

Verhuizing

Er wordt onder begeleiding gekeken naar
wat bij de individuele kinderen past en
waardevol is om te oefenen, zodat zij de
kennis en vaardigheden ontwikkelen om
het verder zelfstandig te doen. Tevens is
het belangrijk dat het ook een gezellige
middag wordt waar ruimte is voor
ontspanning en plezier zodat samen leren
leuk is en ieders zelfvertrouwen groeit.
Zoals u weet is er gestart met de
nieuwbouw voor De Leertuin. Hierboven
en beneden ziet u foto’s van de
werkzaamheden en de posters die de komst
van de school in de buurt aankondigen.
De werkzaamheden zijn volop aan de gang
aan de Generaal Vetterstraat nr. 27A.
Zodra de werkzaamheden wat meer
gevorderd zijn, zullen we met de leerlingen
en u een kijkje nemen.
Meer informatie over de nieuwbouw De
Leertuin volgt nog via het Reisjournaal.

Op de hoogte
Onze collega meester Fa, van de
Nieuwkomersklas, is al 20 jaar in dienst
van het schoolbestuur KBA. Dat is lang!
Juf Sanneke hielp op woensdag op school
als vrijwilliger met extra klusjes en bij de
Naschoolse Opvang. U heeft haar vast eens
bij de deur gezien wanneer u ’s morgens
uw kind naar school bracht. Bedankt voor
je inzet Sanneke!
Kimberley was bijna een jaar bij ons op
school om stage te lopen voor haar

Administratief medewerker

Intern begeleider

Beste ouders,
Sinds september werk ik 1 dag in de week
als intern begeleider (IB) op basisschool
Elout. Vanaf januari zal ik er twee dagen
zijn.
Goedemorgen,
Mijn naam is Helen Kooistra en sinds
januari werk ik bij basisschool Elout.
Inmiddels ben ik hier al een paar weken en
probeer ik het team en de kinderen bij
naam en van gezicht te leren kennen.
Ik vind het ook leuk dat we binnenkort
gaan verhuizen met de school naar het
Schinkelkwartier.
Hiervoor heb ik op een middelbare school
in Amsterdam gewerkt en op een andere
basisschool. Daarvoor werkte ik bij de
gemeente en zelfstandig om kinderen te
helpen bij het leren.
Ik woon in Duivendrecht, een dorp
omringd door Amsterdam Oost,
Amsterdam Zuidoost en Diemen. Ik sport
graag, daarom fiets ik elke dag naar school
en ben ik soms bij de sportschool. Mijn
man is ondernemer, ik heb 1 zoon op de
middelbare school en de oudste zoon
studeert Natuurkunde.
Op maandag, woensdag en donderdag ben
ik op school. Binnenkort zien we elkaar
vast bij de voordeur van de school tussen
kwart over acht en half negen!

Ik ben 5 jaar geleden begonnen als intern
begeleider op de Henricus, ook stichting
KBA. Daarvoor werkte ik ruim 19 jaar op
de Kwikstaart in Uithoorn als
groepsleerkracht in verschillende groepen.
Thuis heb ik drie kinderen. Mijn oudste
dochter is 17 jaar, ze heeft vorig jaar de
Havo afgerond. Ze heeft nu een tussenjaar
en gaat in april 3 maanden naar Amerika.
Mijn zoon is 14 jaar zit in het tweede jaar
van VMBO-T en mijn jongste dochter is
11 jaar en zit in groep 8. Drie heel
verschillende kinderen die het op school
alle drie anders doen, waar ik als juf en IBer veel van heb geleerd.
Op de Elout ben ik met open armen
ontvangen. Ik geniet van de fijne
samenwerking met collega’s. Met veel
enthousiasme probeer ik samen met mijn
collega’s te kijken wat leerlingen nodig
hebben om tot leren te komen. In dat
proces zal u mij misschien tegenkomen om
samen te zoeken naar wat werkt voor uw
kind.
Groetjes, Linda Weber

