Nieuwsbrief Nr. 14.
Schooljaar 2019-2020
Vrijdag 24.01.2020.
Een mens als jij.
Wat vreemd.
Om te kijken naar verschillen.
In kleuren van gezichten
In maten en gewichten.
Bijzonder en gewoon.
In uiterlijk vertoon.
Wat vreemd.
Om te zoeken naar verschillen.
In meningen en gedachten.
In zwakten en in krachten.
Geloof en ras en aard.
In meer of minder waard.
Waarom niet op zoek
naar wat ons bindt ?
Datzelfde kloppend hart
dat mensen bemint.
Dat liefde kan geven,
kan delen in leven
en zegt wie je bent:
een mens zo gekend
als jijzelf.
Niet vreemd.
Uit: Je glimlach is een brug. Uitgave: Kwintessens.

Stakingsacties.
Volgende week donderdag en vrijdag (30 en 31 januari) wordt er gestaakt. Alle
Oorsprongscholen in Driebergen zijn die dagen dicht. U las er al over in de vorige
nieuwsbrief. We realiseren ons dat we ouders daarmee opnieuw belasten en dat
er in elk geval alternatieve opvang moet worden gevonden. Maar we ontvingen
veel positieve reacties en begripvolle berichten. Het team van de Kring zal

afwisselend op school een flink stuk administratie wegwerken, thuis
schoolverslagen schrijven of naar een stakingsmanifestatie gaan. Zeker de
resultaten van de afgenomen Middentoetsen van Cito vragen nog de nodige
verwerkingstijd.
Kees van Amstel, commentator bij de NPO Radio 1, geeft in ruim drie minuten
een kort lesje geschiedenis over 30 jaar onderwijsbeleid. Wij hebben daar niets
aan toe te voegen.
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=529801351176921
Kwaliteitsonderzoek.
In de vorige nieuwsbrief meldden wij u het voornemen een kwaliteitsonderzoek
te laten uitvoeren in de vorm van een externe audit. Inmiddels heeft de
schoolleiding daarover het eerste gesprek gehad en zijn er afspraken gemaakt
over het traject dat we volgen. De thema’s waarnaar zal worden gekeken las u in
de vorige nieuwsbrief, het tijdspad ziet er voor de eerste fase zo uit:
17.01: Intakegesprek met het auditteam.
10.02: Bezoek aan de Kring Sparrenlaan en Akkerweg.
13.03: Toelichting op het verslag op de studiedag voor het team.
Het bezoek op 10 februari is de hele dag. Tussen 08.00 en 16.00 worden zoveel
mogelijk groepsbezoeken afgelegd en lessen bezocht. Er wordt met leerkrachten,
leerlingen en ouders gesproken. Er lopen die morgen dus onbekende gezichten in
de school en de groepen. Aansluitend geeft het auditteam een korte eerste
impressie over wat zij hebben waargenomen. Vervolgens gaan zij werken aan
het verslag. Op 13 maart wordt dat verslag gepresenteerd aan het team. De
schoolleiding zal het verslag vervolgens gebruiken bij de planning van de
schoolontwikkeling voor de komende één tot twee jaren.

Ouderraad zoekt versterking.
Onze actieve OR is betrokken bij allerlei
activiteiten in en om de school. Ze
ondersteunen bij sportactiviteiten en
vieringen. Zonder deze hulp zouden we
veel leuke (buitenschoolse) zaken niet
voor onze leerlingen kunnen realiseren.
Aan het einde van het schooljaar nemen
enkele ouders afscheid en verlaten de OR. Daarom zijn we nu al op zoek naar
versterking van de OR met nieuwe ouders. Mocht u wat tijd over hebben en
leerkrachten en kinderen willen ondersteunen op de kring, dan kunt u zich
opgeven als OR lid bij Geertje v.d. Ree (voorzitter OR). U kunt haar bereiken via:
famvdree@ziggo.nl

Personele zaken en formatie schooljaar 2020-2021.
De zoektocht naar nieuw leerkrachten is in de afgelopen nieuwsbrieven een
beetje naar de achtergrond verschoven maar we speuren nog steeds gericht rond
naar nieuwe collega’s. Opnieuw hebben we weer een nieuwe collega kunnen
vinden nl. mw. Esther Voorneveld. Esther werkt nu nog in Wijk bij Duurstede,
heeft daar inmiddels ontslag genomen en start bij ons op 1 maart a.s. Esther
komt op maandag en dinsdag werken in stamgroep 4-5B. Juf Joyce werkt vanaf
1 april dan op woensdag, donderdag en vrijdag. Tussen 1 maart en 1 april
werken Joyce en Esther dan samen in de groep. Esther en Joyce maken het
schooljaar af met stamgroep 4-5B.
In deze fase van het schooljaar starten we al met de voorbereidingen van het
nieuwe schooljaar. De Kring maakt nu nog gebruik van relatief veel
inleenleerkrachten. Het is de bedoeling dit af te bouwen en stapje voor stapje de
tijdelijke, externe leerkrachten te vervangen door nieuwe, vaste collega’s. De
komst van Esther en het inkrimpen van de baan van Joyce is daar al een
voorbeeld van. We informeren u hierover via de nieuwsbrief.
In de komende maanden gaan we de nieuwe groepsverdeling oppakken en
indelen. Het lijkt er op dat de begrotingen van de scholen binnen De Oorsprong
zullen worden goedgekeurd. Daarmee is de weg vrij voor dit proces. Net als nu,
zullen we de belangrijkste stappen aan u doorgeven. U ontvangt de definitieve
stamgroepverdeling inclusief de bemensing met stamgroepleiders in week 28.
Dat is twee weken voor de zomervakantie.
Nieuwe ronde Crealab op de Kring.
In het najaar van 2019 verzorgden Pien en Karin hun eerste Crealab voor
kinderen. Veel van onze leerlingen namen eraan deel. Nu volgt een twee ronde in
twee delen. Het gaat om:
 Zaterdag 22 februari - workshop van 10.00 tot 16.00 voor volwassenen
(druktechnieken).
 Maandag 24 februari en donderdag 27 februari - vakantieworkshops
voor kinderen: ruimtelijk werk met papier-maché.
Opgave en informatie kan bij: karin.scherpenzeel.ks@gmail.com
Bijbelverhalen.
Vanaf 27 januari vertellen we de volgende verhalen:
Mattheüs 5: 1-12; Het geluk.
Mattheüs 6: 5-15; Over bidden.
Mattheüs 7: 24-27; het huis op de rots.
Mattheüs 6: 25-34; Maak je geen zorgen.
Mattheüs 8: 5-18; Uw woord is genoeg.

Voorstelling onderbouw Akkerweg en Sparrenlaan.
Alle voorbereidingen zijn in volle gang. Op 5 februari is het feest in de
kleuterbouw en wordt ‘Kikker in de Winter opgevoerd. U krijgt als
ouder(s)/verzorger(s) een aparte uitnodiging voorzien van twee entreebewijzen
voor de voorstelling.

Viering in februari op de Akkerweg en Sparrenlaan.
Op vrijdag 7 februari is er weer een viering. Thema is deze keer ‘Winter.’ U bent
van harte welkom om te komen kijken. Vanaf 11.30 staat de deur voor u open.
Om 11.45 uur beginnen we.

Kalender januari/februari 2020.
30.01 en 31.01: Landelijke onderwijsstaking.
05.02: Feestavond onderbouw Akkerweg en Sparrenlaan.
07.02: Viering thema ‘Winter’ vanaf 11.30 uur.
14.02: Kinderen ontvangen hun schoolverslag.
Week 8: 19.02-20.02: Oudergesprekken n.a.v. het schoolverslag.
24.02 t/m 28.02: Voorjaarsvakantie.

Kerstvakantie

