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Nieuwsbrief nummer 9                                                            Schooljaar 2018-2019 

Personeel 

 Momenteel ondersteunt meester Gurbuz op maandag en 

dinsdag in groep 3. Deze ondersteuning kan plaats 

vinden zolang juf Lisette nog op arbeid therapeutische 

basis aan het werk is. Meester Gurbuz is een ervaren 

leerkracht die de kinderen extra begeleidt.  

 Juf Mies heeft jarenlang op vrijwillige basis lees- en 

rekenonderwijs aan individuele kinderen gegeven. 

Ondanks de hoge leeftijd van juf Mies deed zij dit altijd 

met veel energie, inzet en ervaring. Zij heeft 

aangegeven te gaan stoppen met haar hulp aan de 

kinderen wegens persoonlijke omstandigheden.  

Juf Faiza heeft verschillende jaren, ook op vrijwillige 

basis, veel hulp geboden bij de kleuters en bij de 

overblijf. De kinderen vonden juf Faiza ook altijd een 

heel lieve juf. Juf Faiza heeft ander werk gevonden waar 

zij ook veel zin in heeft. Op school zullen wij juf Mies en 

juf Faiza zeker gaan missen. Wij zullen met de kinderen 

en het team dan ook op een gezellige manier afscheid 

van hen nemen.  

 Juf Nel zal op dinsdag en donderdag een deel van de 

leesondersteuning op zich nemen. Zij doet dit samen 

met juf Linda. Juf Linda is er ook op maandag. 

Daarnaast zijn beide juffen actief bij de overblijf. 

 

Nationale voorleesdagen  

Woensdag 23 januari besteden 

de groepen 1-2 extra aandacht 

aan het belang van voorlezen. Het 

is bewezen dat kinderen die van 

kleins af aan vaak voorgelezen 

worden taalvaardiger zijn. Hun 

woordenschat is groter dan 

gemiddeld wat ook het begrip 

van de tekst ten goede komt. En goed 

begrijpend kunnen lezen is een belangrijke indicatie voor het 

voortgezet onderwijs. Dus………..veel voorlezen en samen 

lezen! 

De kinderen krijgen een lekkere krentenbol terwijl zij luisteren. 

Wij hopen dat ook dit jaar zich weer speciale gasten melden 

voor het voorlezen!  

 

 

Maandag 21 januari 

Studiedag ‘Toekomst gericht 

onderwijs’ 

De kinderen zijn vrij 

 

Woensdag 23 januari 

Voorleesontbijt groep 1-2  

 

Vrijdag 25 januari 

Groep 8 rapport mee naar huis 

 

Maandag 28 januari 

Voorstelling ‘Vertelstenen’ groep 

1-2 

 

Adviesgesprekken groep 8 

 

MR bijeenkomst 

 

Maandag 4 februari  

Inschrijven 

voortgangsgesprekken groep 3 

t/m 7 via Social Schools 

 

Dinsdag 5 februari 

De stabiles van Alexander 

Calder  

groep 3 en 4 

 

Maandag 11 februari 

Studiedag ‘Toekomst gericht 

onderwijs’ 

De kinderen zijn vrij 

 

Woensdag 13 februari 

Peuterochtend 

‘Wat voel je nou?’ 

9.00-10.00 uur 

 

Vrijdag 15 februari 

Rapporten groep 3 t/m 7 gaan 

mee naar huis 

 

Maandag 18 februari 

Kanjertraining- 

informatieavond 
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Nieuws van de kinderraad  

Afgelopen woensdag is de kinderraad weer 

bijeengekomen. Het is te merken dat de 

kinderen al beginnen te wennen aan het 

‘vergaderen’. De goede ideeën vliegen over 

tafel. Inmiddels hebben we van de grote en 

wilde ideeën concrete plannen gemaakt, die 

we voor kunnen leggen aan juf Carien.       

De kinderraad is 

benieuwd wat zij van 

de plannen vindt. 

We houden u op de 

hoogte! 

 

 

Inschrijven nieuwe kinderen 

Wij willen u verzoeken om uw kind vast in te 

schrijven als het dit schooljaar nog vier jaar 

wordt. Wij kunnen dan rekening houden met 

de planning van de intakegesprekken en de 

verdeling in de groepen.  

De inschrijfformulieren zijn bij juf Carien 

verkrijgbaar. 

 

Gezond blijven door Laurentius Vitamine 

Ook de Laurentius Stichting denkt na over de 

gezondheid van het personeel en doet aan 

actief verzuimbeleid. Eén van de maatregelen 

is een heel lekkere! 

De teams ontvangen namelijk vanaf de 

kerstvakantie tot mei iedere twee weken een 

kist met fruit.  

We hopen dat we daardoor de griepaanvallen 

beter kunnen weerstaan………. 

 

 

 

Trefwoord 

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van 

de leerlingen gebruiken we op school de 

methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we 

naar een (digitale) kalenderplaat met daarop 

een tekening, foto, puzzel of tekst. De (Bijbel-

)verhalen, gedichten, gebeden en liederen 

die daarbij horen, staan in de handleiding 

voor de leerkracht. Zo stelt ‘Trefwoord’ 

verschillende thema’s uit de leefwereld van 

de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan 

de orde.  

Het thema voor de periode na de 

kerstvakantie van 7 januari t/m 25 januari is 

“leren”. 

Het thema voor de periode van 28 januari t/m 

15 februari is “zien”. In dit thema zoeken de 

leerlingen naar de betekenis van wat ze 

waarnemen. Wat je ogen zien raakt je, zet je 

in beweging, doet je schrikken, laat je lachen 

of ontroert je. In de Bijbelverhalen van dit 

thema gaat het over hoe je naar mensen kunt 

kijken. De Bijbelverhalen Roeping van Jezus’ 

leerlingen (Marcus 1), Jezus loopt over het 

water (Marcus 6), Jezus geneest mensen 

(Matteüs 13, 14 en 17) worden bij dit thema 

voorgelezen. 

 

Bevindingen pilot IPC en voortgang 

Vanuit de studiedagen is duidelijk dat beide 

teams vinden dat een kind meer nodig heeft 

dan kennisontwikkeling. Beide teams willen 

dat alle leerlingen ook rijk worden aan de 

benodigde vaardigheden om te kunnen leren. 

Er wordt graag onderwijs geboden dat aan 

onderstaande criteria voldoet: actief, 

afwisselend, ervaringsgericht, aansprekend, 

actueel , ruimte voor eigen inbreng, 

thematisch / projectmatig door vakken te 

integreren. 

We zijn ervan overtuigd dat kinderen op hun 

best leren door boeiende, actieve en zinvolle 

lessen. Direct na de herfstvakantie zijn wij 

dan ook een pilot gestart met het 

International Primary Curriculum (IPC) Dit is 

een eigentijds curriculum voor het 

basisonderwijs (groep 1 t/m 8) waarin leren 

centraal staat.  
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De units waaraan gewerkt is waren:  

Groep 1 t/m 3: ‘Aan tafel!’  

Groep 4: ‘We zijn wat we eten’.  

Groep 5 t/m 8: ‘Chocola’ 

 

Op verschillende manieren zijn de 

werkzaamheden en resultaten bij u 

aangegeven. Thuis door de kinderen zelf, via 

Social schools, een presentatie in de groep 

waar ouders voor uitgenodigd waren of op 

nog een andere manier. 

Met de kinderen en beide teams, van de 

Bonte Pael en De Regenboog, is gesproken 

over de ervaringen met deze manier van 

werken. De kinderen gaven aan dat ze het 

samenwerken heel erg leuk vonden. 

Daarnaast vonden ze het fijn dat ze veel zelf 

mochten doen en uitzoeken tijdens het 

project.  

Tijdens het werken met IPC zagen de 

leerkrachten bij de kinderen een grote 

betrokkenheid en veel enthousiasme. De 

leerkrachten waren ook positief over de 

verschillende en afwisselende werkvormen.  

Ook waren er enkele punten van aandacht. 

Zo waren niet alle verwerkingslinkjes voor de 

leerling up-to-date en waren er soms te 

weinig (leesbare) bronnen. Parttime 

leerkrachten vonden het lastig dat ze geen 

duidelijke taken onder elkaar konden 

verdelen omdat de onderzoeksvragen 

doorlopen gedurende de week. Met de 

huidige methodes hebben zij vaak de vakken 

verdeeld. Zo hebben ze op dit moment hun 

eigen vak en verantwoordelijkheid. 

 

Er is met beide teams besloten ook andere 

vormen van wereldoriënterend en toekomstig 

gericht onderwijs nader te bekijken.  

Hiervoor is een werkgroep samengesteld met 

leerkrachten uit beide teams en de directies. 

De methodes die we gaan bekijken zijn 

methodes die van de leerkracht een coa-

chende en van het kind een onderzoekende 

rol vragen.  

Wij houden u op de hoogte van de verdere 

ontwikkelingen.   

 

Adviesgesprekken groep 8 

Aanstaande maandag vinden in groep 8 de 

adviesgesprekken plaats. De ouders en 

kinderen zijn bij dit gesprek aanwezig. Na 

eerdere voortgangsgesprekken met een 

indicatie voor 

de mogelijke 

uitstroom 

richting 

voortgezet 

onderwijs 

wordt nu het 

definitieve 

advies besproken. Ook het onderwijskundig 

rapport wordt besproken. Na ondertekening 

door de ouders komt de fase van het 

inschrijven op de nieuwe school. 

Een hele stap erbij! 

 

Nieuws van de overblijf 

Hieronder vindt u de activiteiten tijdens de 

komende twee weken. 

 

Week 4 

In week 4 zijn de groepen 7 en 8 aan de 

beurt met knutselen en kunnen zij een mooie 

winterspiraal maken. 

Groep 1/2a kan deze week ook een leuke 

knutsel maken, namelijk een 

namensneeuwpop!  

De groepen 1/2B en 3 zijn aan de beurt met 

sporten en zij kunnen meedoen met het spel 

‘kat en muis.’ 

 

Week 5 

Deze week gaan groep 3 en groep 4 

knutselen. Ze kunnen dan warme wanten 

maken met crêpepapier!   

Groep 5 en 6 hebben deze week sport en 

gaan trefballen met pionnen! 

 

Voortgangsgesprekken groep 3 t/m 7 

Op 18 en 20 februari vinden de 

voortgangsgesprekken plaats. Er is een 

eerste rapport met voortgangsgesprekken 

voor groep 3 t/m 7. De kinderen van groep 4 

t/m 7 zijn bij dit gesprek aanwezig. Bij deze 
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voortgangsgesprekken wordt van alle ouders 

verwacht dat zij aanwezig zijn.  

De CITO resultaten worden met het rapport 

meegegeven. Groep 7 krijgt ook het 

uitstroomprofiel (indicatie uitstroom 

voortgezet onderwijs) mee in het rapport. Dit 

wordt als preadvies voor het voortgezet 

onderwijs besproken.  

 

Via Social Schools zullen de ouders van 

groep 3 t/m 7 een uitnodiging ontvangen om 

zich in te schrijven voor de 

voortgangsgesprekken. U hoeft niet meer in 

te tekenen op lijsten bij de groep. 

 

Kanjertraining - informatieavond 

Op zowel De Regenboog als de Bonte Pael 

wordt er Kanjertraining gegeven. 

Kanjertraining gaat over het bevorderen van 

onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen 

is de basis voor het creëren van rust in de 

klas, het stimuleren van sociale veiligheid en 

een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining 

bestaat uit een serie lessen met bijbehorende 

oefeningen om de sfeer in de klas goed te 

houden (preventief) of te verbeteren 

(curatief).  

Om u meer informatie te kunnen geven over 

de Kanjertraining wordt er op onze school 

een ouderavond georganiseerd op maandag 

18 februari van 19.30 uur tot 20.30 uur. U 

bent van harte welkom!  

 

Staking….. 

U heeft het vast al vernomen vanuit de 

media; op vrijdag 15 maart is er een 

landelijke onderwijsstaking voor beter 

onderwijs en meer geld. De vakbonden willen 

op deze manier vlak voor de verkiezingen 

voor de Provinciale Staten duidelijk maken 

dat er meer geld nodig is om het lerarentekort 

tegen te gaan. Op dit moment zijn we aan het 

inventariseren welke leerkrachten gebruik 

willen maken van hun stakingsrecht. Zodra 

we hier meer zicht op hebben berichten we u 

hier over. 

 

 

   

 


