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Weggaan.
Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.
Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.
Rutger Kopland, uit: ‘Het orgeltje van yesterday’.
Deze week werd the Queen bijgezet in King George VI Memorial Chapel in Windsor. Deze week was ook de
afscheidsdienst van Maria Eigenhuis, leerkracht van De Wegwijzer in Wijk bij Duurstede. Zij overleed op 37 jarige
leeftijd. Arianne en Edo waren donderdag bij de afscheidsdienst.

Week tegen het Pesten.
School & Veiligheid organiseert ieder jaar in september de Week
Tegen Pesten. Hier doen ieder jaar meer dan 1.000 scholen in het
po, vo en mbo aan mee. Het begin van het schooljaar is namelijk
hét moment om te werken aan een fijne en veilige groep. School &
Veiligheid helpt scholen daarbij met de Week Tegen Pesten. De
slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch
kunnen?!’ Grapjes zijn heel leuk en zorgen voor gezelligheid en
verbinding. Maar grapjes hebben ook een andere kant en kunnen
kwetsend zijn. Hoe ga je daarmee om en zorg je samen voor een
goede sfeer? Daar gaat de Week Tegen Pesten 2022 over.
Wat is pesten?
•

•

Van pesten is er sprake als ‘iemand herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld
aan negatieve handelingen door één of meer personen’. De negatieve handelingen
zijn structureel tegen dezelfde persoon gericht en er is sprake van
machtsongelijkheid.
Pesten gebeurt vaak in een specifieke groepscontext die zich kenmerkt door een
onveilige en negatieve basissfeer in de groep.

Op de Kring nemen we jaarlijks de Monitor Sociale Veiligheid af. In die monitor peilen we
m.b.v. een vragenlijst het welbevinden van de kinderen op school en stellen we vragen
over o.a. pesten. We gebruiken, als dat nodig is een protocol wanneer er sprake is van
structureel pesten. Vanuit onze methode sociaal-emotionele ontwikkeling (KiVa) wordt ook
de hele stamgroep ingezet om pesten aan te pakken. We nemen deel aan deze week omdat
we kinderen bewust willen maken van de gevolgen en we pesten op school willen
voorkomen.
Kennismaking en verkenning.
Op donderdag 15 september was er een ontmoeting tussen teamleden van de Kring locatie
Akkerweg en de pedagogische medewerkers van de SKDD. Omdat aan de Akkerweg
opvang en onderwijs onder één dak zitten is het interessant hoe we meer vorm en inhoud
kunnen geven aan samenwerking. We weten dat kinderen profiteren van één doorgaande
pedagogische- en ontwikkelingsvisie wanneer zij in de opvang zitten en naar de basisschool
gaan. In andere delen van het land krijgt deze samenwerking uiteindelijk vorm door het
opzetten van zgn. IKC’s: Integrale Kindcentra. Op de Akkerweg willen we die
samenwerking met elkaar gaan verkennen. Dat doen we volgens het LAKS principe:
langzaam aan, kleine stapjes. U gaat er meer over horen. De deelnemers van de avond
waren enthousiast.
Kinderboekenweek.

De Kinderboekenweek is een jaarlijks terugkerende activiteit waar we op school tijd aan
besteden. Het thema is dit jaar Gi-Ga-Groen. Lezen is behalve een belangrijke vaardigheid
ook heel erg leuk om te doen.
Op donderdagmorgen 6 oktober openen we op beide locaties de Kinderboekenweek 2022.
We spelen toneel en lezen in alle stamgroepen voor aan de kinderen. Dat doen we als team
verkleed en de stamgroepleiders wisselen daarbij van groep. Op woensdag 12 oktober is
er ook weer de 2e hands boekenmarkt. We sluiten de Kinderboekenweek af met een viering.
Zwemles, orthodontist, tandarts, fysio enz.
Regelmatig worden kinderen onder schooltijd opgehaald voor afspraken met verschillende
hulpverleners. Soms is dat nodig en noodzakelijk, soms worden we geconfronteerd met
meerdere afspraken onder schooltijd. Wij vinden het fijn wanneer u, voor het maken van
een afspraak onder schooltijd, eerst overlegt of dit kan en mag. Afhankelijk daarvan
bepalen we dan voor welke afspraak u wel of geen toestemming krijgt.
Gaat uw kind naar zwemles dan verzoeken wij u dit na schooltijd te doen.

Ouderhulp.
De inventarisatie van alle aangeboden hulp heeft als resultaat dat we een mooie lijst hebben
met namen van ouders die ondersteuning willen bieden. Dank daarvoor! U kunt nog zich nog
opgeven
tot
uiterlijk
30
september
via
de
onderstaande
link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDWeeWzJCzumAYLw9L3C671NE_4PrNEji1gKl7
WkNhkWpmIA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Vervangingen.
Ouders van stamgroep 1-2a (juf Maaike) ontvingen deze week het overzicht van de vervanging
van juf Liselotte tot aan de herfstvakantie. In de bovenbouw zetten we vanaf volgende week
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag extra ondersteuning in. Onze onderwijsassistenten
Lotte en Elise gaan daar aan de slag om Sarwi en Steef te helpen.
Open Dagen Planner Voortgezet Onderwijs.
Hieronder treft u linkjes aan waarmee u kunt scholen voor het voortgezet onderwijs kunt
vinden. Hieronder de begeleidende tekst:
In de OpenDagenPlanner op www.devogids.nl kun je in één oogopslag zien wanneer de voscholen in jullie regio open dag houden. Vul daarvoor jullie postcode of vestigingsplaats in, klik
op
'zoek' en
je
krijgt
een
overzicht
van
de
eerstvolgende
open
dagen.
Prinsjesdag en Jeelo.
In de aanloop naar Prinsjesdag zijn de stamgroepen
7-8 bezig geweest met de inhoud ervan en de
verwerking. Het ging daarbij om begrippen als: de
Miljoenennota, de troonrede, het koffertje van de
Minister van Financiën, de hoedjesparade, de rijtoer,
het Koninklijk Huis enz.
Stamgroep
5-6
verwerkte met vetkrijt
en
ecoline
een
onderdeel
uit
een
Jeelo-thema
nl.
schilder je wens. Het
resultaat hangt in de
hal.
Op de Akkerweg werd
eveneens
aandacht
besteed
aan
Prinsjesdag.
Daar
werd de troonrede in
de hal voorgelezen.

Levelwerk.
Afgelopen schooljaar hebben wij op een Sparrenlaan een pilot Levelwerk gedaan. Dit is
een methode met een aangepast aanbod voor meer- en hoogbegaafde kinderen.
Levelwerk biedt een aanbod van verrijkende activiteiten op het gebied van taal/lezen en
rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen
aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van
de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve
vaardigheden.
Doelen van Levelwerk:
• Mogelijkheid om leerling te stimuleren het beste uit zichzelf te halen.
• Leren “fouten maken mag”.
• Leren plannen van leerstof.
• Doorzetten en opnieuw proberen als het niet lukt.
• Ervaren dat leren “moeilijk” mag zijn.
• Oefenen in reflecteren op eigen werk.
In de week van 3 oktober gaat Levelwerk weer van start. De kinderen die afgelopen
schooljaar gestart zijn met Levelwerk zullen hier ook dit jaar mee aan de slag gaan. Ouders
van kinderen die in aanmerking komen voor Levelwerk en vorig jaar niet hebben
deelgenomen, worden door de leerkracht geïnformeerd.
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u mailen naar: vhogenboom@dekringdriebergen.nl
Met vriendelijke groeten,
Ontwikkelteam meer- en hoogbegaafdheid.
Claire en Lio op school.
Afgelopen donderdagmorgen kwam Claire op school en
had Lio meegenomen. Onder grote belangstelling ging
ze van klas tot klas. Het was fijn om Claire weer even in
school te hebben. Lio was na al die belangstelling en
indrukken moe. Hij heeft de hele middag geslapen.
Hiernaast even een sfeerbeeld uit één van de
stamgroepen.

