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Studiedag team, kinderen vrij
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Adviesgesprekken groep 8
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Techno-discovery bovenbouw
Oudergesprekken groep 1-7
Carnaval
Voorjaarsvakantie

Samenwerking met de bibliotheek
Vanaf deze maand zult u op school regelmatig een nieuw gezicht zien.
Dit is het gezicht van Miriam van Gessel. Vanuit de bibliotheek is zij aan
ons toegewezen als leesconsulent. Wij hebben ervoor gekozen om een
bibliotheek op school te worden. Dat betekent dat wij nauw
samenwerken met de bibliotheek wat betreft lezen en de activiteiten
rondom lezen. Als leesconsulent brengt Miriam samenhang in het
leesonderwijs vanuit het perspectief van leesbevordering. Ze ondersteunt
ons als team, adviseert kinderen en zij is de spil rond leesbevordering en
de collectie in de school. De komende tijd zal zij onze leesboeken gaan
saneren en hiervoor komen nieuwe in de plaats. Actueel en passend bij de vraag van de
kinderen. Hierdoor zou het mooi zijn als we samen het leesplezier van kinderen kunnen
stimuleren waardoor kinderen meer gaan lezen. Regelmatig zult u in de nieuwsbrief
kunnen lezen over leesbevorderingsactiviteiten die op dat moment spelen. Juf Astrid is
als specialist Taal/ Lezen op school kartrekker van dit project.
Carnaval
Vrijdag 22 maart vieren de kinderen
gezamenlijk carnaval met elkaar. Het
thema dit jaar is “Beestenboel”!!! Ook dit
jaar mogen de kinderen een
carnavalswagen, mét muziek, maken
voor de optocht. De inschrijflijsten worden opgehangen in de klas. Voor de mooiste
karren worden prijzen uitgereikt, net als de mooiste en origineelste outfits worden
beloond met prijzen. Het programma ziet er als volgt uit:

08.20 uur
08.30 uur
09.00 uur
10.00 uur
10.15 uur
11.15 uur
11.30 uur
12.00 uur

: Karren opstellen op het schoolplein
: Hossen op het schoolplein
: Vossenjacht in het dorp
In geval van zeer slecht weer wordt dit vervangen door spelletjes in school.
: Eten & Drinken, dit wordt door de AC verzorgd
: Modeshow & prijs uitreiking outfits en karren en het aanbieden van de
proclamatie
: Opstellen voor de optocht
: Optocht door het dorp. Ouders, grootouders, ooms, tantes zijn allen van
harte welkom om mee te lopen!!!
: Verzamelen de kinderen zich in hun eigen klaslokaal, waarna ze allemaal
aan hun welverdiende vakantie mogen beginnen!
Met vriendelijke groet,
Carnavals Commissie (Simone, Bart, Astrid, juf Jessica & juf Sylvana)

Communicatie
Binnen de MR hebben teamleden en ouders met elkaar
gesproken over de communicatie tussen school en ouders.
Daarbij kwam naar voren dat het gebruik van het ouderportaal
van Parnassys heel wisselend is. Ook bij de gesprekken in de
klankbordgroepen en bij groepsouder-gesprekken kwam dit
geluid naar voren. In de onderbouw ervaren de ouders dat er
informatie te vinden is over het thema waaraan gewerkt wordt,
over de leerdoelen die daarbij aan de orde komen en waar de klas hulp bij kan
gebruiken. In de midden- en bovenbouw geven ouders aan dat er weinig informatie
gegeven wordt in het ouderportaal. Ouders kijken daardoor steeds minder in Parnassys
waardoor de informatie die wél in ouderportaal vermeld staat soms wordt gemist.
Hierdoor bent u als ouder (naast wat in de gesprekken wordt besproken of via e-mail
wordt gevraagd) afhankelijk van hoeveel u kind thuis vertelt over school om te weten
waar ze in de klas mee bezig zijn. Sommige kinderen vertellen veel, anderen vrijwel niets
over wat er op school gebeurt. Bovendien is dit verhaal verteld vanuit het perspectief van
het kind en weet u niet of dit past bij het perspectief van de leerkracht. In het gesprek
met de MR hebben we daarom afgesproken dat we in elke groep met regelmaat
informatie zullen plaatsen over waar we in de groep mee bezig zijn. U kunt hierbij
denken aan de leerdoelen waar we mee bezig zijn, het thema van wereldoriëntatie en
specifieke aandachtspunten. Hierdoor wordt het voor u als ouder om bij gerichte vragen
te stellen aan uw kind, zodat hij of zij makkelijker gaat vertellen vanuit zijn/ haar
ervaring.
Daarnaast zijn we ons aan het oriënteren op de
mogelijkheden van een app, gekoppeld aan ons
leerlingvolgsysteem. Hiermee zouden we, binnen een
afgeschermde omgeving, makkelijker informatie kunnen
delen (zoals foto’s en oproepjes), gesprekken kunnen
plannen, etc. Dit zou kunnen helpen in het bundelen van
diverse communicatiekanalen die er nu zijn (email, nieuwsbrief, ouderportaal, oudergroepsapp, etc.), waardoor de informatiestroom overzichtelijker wordt. We onderzoeken
de ervaringen van andere scholen met dit medium om te kijken hoe en of dit past bij de
school. De klankbordgroep “Communicatie tussen ouders en school” wordt binnenkort
uitgenodigd om hierover mee te denken. Een drietal ouders heeft zich hier al voor
aangemeld, maar dat mogen er nog meer zijn, dus aanmelden hiervoor is nog mogelijk.

Ook denken we met de MR na over de communicatie naar buiten.
Het gaat hierbij om hoe we mogelijke nieuwe ouders bereiken en
hoe we onze school presenteren in (social) media. Heeft u daar
creatieve, leuke, mooie, kritische ideeën over, dan horen we die
graag. U kunt hiervoor de directie en MR aanschieten, zodat we
met elkaar de school verder helpen in communicatie.
Meer muziek in de school?
Met het team zijn we bezig ons muziekonderwijs (maar ook
de andere creatieve vakken) meer handen en voeten te
geven. Het cultuurplein helpt ons hierbij. In de komende
maanden gaan we onze verdiepen in verschillende
muziekmethoden en ook onze Engelse week krijgt een
muzikaal tintje: het thema dit jaar is: Music, please. Twee
vliegen in één klap op deze manier! Juf Sylvana is onze
kartrekker op het gebied van muziek, juf Jessica is onze
specialist voor Engels. Heeft u speciale talenten op het
gebied van Engels of Muziek en wilt u ons in de week van 11 t/m 15 maart helpen op
school? Juf Jessica en Sylvana horen graag van u!
Vacature
De huidige Activiteiten Commissie is al weer twee jaar druk
geweest met alle activiteiten en dat betekent dat er een nieuwe
commissie aangesteld kan worden. In het totaal zijn er 8 mensen
in de Activiteiten Commissie nodig. Als er 8 nieuwe mensen zijn
zal dit de nieuwe commissie worden. Mochten er geen 8 kandidaten zijn, willen een
aantal leden van de huidige commissie hun rol nog wel met een jaar verlengen. In ieder
geval zijn we op zoek naar een penningmeester, omdat de kinderen van onze huidige
pennigmeester na dit schooljaar allemaal van school zijn. Heeft u affiniteit met financiën
of wilt u deze enthousiaste groep ouders versterken op een andere manier? Dan kunt u
zich melden bij de voorzitter van de AC Jan Geert Schippers of via dit mailadres
berac@veluwseonderwijsgroep.nl.
Studiedag TGO
Op maandag 2 februari hebben wij als team weer
een studiedag toekomstgericht onderwijs (TGO): hoe
geven wij ons onderwijs vorm, zodat het past bij wat
kinderen in de toekomst nodig hebben. Het lastige
hierin is: we weten niet goed welke kennis onze
kinderen nodig hebben, omdat de wereld om ons
heen zo snel verandert. We weten wel dat
vaardigheden minstens zo belangrijk zijn als kennis.
Vaardigheden waarmee kinderen zich straks kunnen
redden in die snel veranderende wereld. Deze
vaardigheden (Twentyfirst Century Skills genoemd)
moeten steeds meer ingebed raken in ons onderwijs.
Het is belangrijk dat kinderen gaan ervaren dat ze zelf aan het roer zitten van hun
leerproces: hoe kom je zelf tot de volgende stap in leren? Wat en wie heb je daarvoor
nodig? En in welk tempo kom ik daar? Aan de andere kant vinden we een goede basis in
taal, rekenen en lezen nog steeds zeer waardevol. Misschien heeft u het al gemerkt
vanuit verhalen van uw kind: in elke klas verandert wel wat. De groepen 3 en 4 werken
steeds meer in circuits, de groepen 5 t/m 6 werken in wisselende groeperingsvormen en
met meer keuzeopties voor kinderen in het dagelijkse werk. Elke leerkracht in onze
school is ook met haar eigen “next step” in toekomst gericht onderwijs bezig.
Nieuwsgierig hiernaar? Vraag het ons, we vertellen graag over onze ontwikkelingen. Ook
is er voor de ouders in groep 1 t/m 4 de optie om in maart weer een kijkje te nemen in

de klas om deze manier van werken in de praktijk in zijn werk te zien. Misschien kunt u
in de bovenbouw ook wel een keer meekijken als u het vraagt.
Voorlees Express
Koppel is in januari 2016 met de VoorleesExpress gestart.
De VoorleesExpress helpt gezinnen om de taalontwikkeling
van hun kinderen (van 2 tot en met 8 jaar) te stimuleren.
Een vrijwilliger komt twintig keer bij hen thuis en maakt de
kinderen en ouders enthousiast over (interactief) voorlezen,
boekjes en verhalen. De ouders krijgen hulp om het
voorlezen zelf voort te zetten. Boeken moeten uiteindelijk
een blijvende plek krijgen in het dagelijks leven van de
kinderen. Wilt u als gezin deelnemen aan de
VoorleesExpress? Bespreek dit met de leerkracht, zodat de leerkracht de aanmelding kan
doorgeven.
De VoorleesExpress is altijd op zoek naar vrijwilligers die een passie hebben voor lezen
en boeken, en die dit graag overbrengen op andere gezinnen. Voorlezers komen twintig
keer bij het gezin thuis en geeft de opvoeders handvatten om het voorlezen uiteindelijk
over te nemen. Voorlezers hebben affiniteit met kinderen en beheersen de Nederlandse
taal voldoende. De VoorleesExpress is ook op zoek naar vrijwillige coördinatoren. De
coördinator begeleidt een aantal voorlezers en gezinnen. Door contact te houden met de
voorlezers en de projectleider blijft het project afgestemd. De coördinator bezoekt het
gezin drie keer, gedurende de bezoeken wordt het traject geëvalueerd met de voorlezer
en het gezin.
Wilt u voorlezer of coördinator worden? De voorkeur gaat hierbij uit naar vrijwilligers
Vaassen. Neem dan contact op met Mariska van Elst; 0578-676767.
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