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10 minutengesprekken…
Volgende week maandagavond en dinsdagavond staan de gespreksavonden gepland. U
heeft hiervoor een rooster in uw mailbox gekregen. Wanneer u dit gesprekje graag op
school voert dan geeft u dat even aan via
een mailtje of een belletje. Als we niks horen
wordt u gewoon gebeld net als tijdens de
vorige gespreksavond. Laten we niet onderschatten hoe belangrijk het is om als ouders
en leerkrachten goed contact te hebben. Wij
kijken er naar uit. De kinderen krijgen geen
rapport mee omdat we simpelweg daarvoor
geen cijfers hebben kunnen verzamelen door
de lockdown. We zijn wel druk bezig met het
afnemen van de Citotoetsen. Die uitslagen
gaan ons vertellen hoe het ervoor staat.
Tevredenheidsenquête…
Eén keer in de twee jaar voeren wij een tevredenheidsonderzoek uit. Doet u mee?
Vrijdag jl. kreeg u een mailtje met inloggegevens voor het invullen van een oudertevredenheidsenquête. Deze week krijgen de
leerlingen van groep 5 t/m 8 ook een tevredenheidsenquête voorgeschoteld. De leerkrachten krijgen er ook één. Zo realiseren
we een 360 graden feedback waarmee we
onze school verder willen ontwikkelen. Nogmaals: doet u mee? (U vult alleen de vragen in voor de
groep van uw kind(eren). Dat is max 10 minuten werk.)

Jubileum…
Vandaag is het 12,5 jaar geleden dat Hanneke van der Stam startte als secretaresse van
onze school. We noemen haar ook wel heel
deftig ‘onze managementassistente’. Vanmorgen tijdens de weekopening hebben we
haar toegesproken en in het zonnetje gezet.
We zullen haar in deze nieuwsbrief maar niet
te veel roemen. Dat is voor niemand goed.
Laat wel gezegd zijn dat ze een enorme
plaats inneemt in ons team. Niemand is onmisbaar, maar Hanneke wel. Proficiat!
EHBO…
Groep 8 kijkt een beetje zenuwachtig uit de
ogen. Het EHBO-jeugd examen komt eraan.
Volgende week dinsdag is het zover. Een
echte examinator en spannende Lotussen
zullen kijken of deze jongelui een beetje met
ongelukken kunnen omgaan. Onlangs was
een EHBO-les zodanig dat er een leerling
flauwviel. Dat was natuurlijk niet zo leuk,
maar ja, je moet maar niet tegen (nep)
bloed kunnen. Deze week moeten de leerlingen pa en ma maar even in de stabiele
zijligging leggen en een verbandje aanleggen. Oefening baart kunst. Als je slaagt,
krijg je een écht diploma! Succes hé!

RI&E…
Deze week is dhr. Jongeneel van bureau
‘Arboneel’ drie dagen in de school actief voor
de afname van een risico inventarisatie. We
hebben hem uitgenodigd om in kaart te brengen hoe veilig onze school is. We laten veiligheid onderzoeken in de breedste zin van het
woord. Dus veiligheid m.b.t. lichamelijk letsel,
kunnen er geen vingers tussen de deur komen,
voldoet het glaswerk aan veiligheidseisen, hangen de kapstokjes niet op een hoogte dat kinderen zich daaraan kunnen stoten? enz… We
laten ook de sociale veiligheid onderzoeken.
Hoe wordt die ervaren en liggen daar verbeterpunten? Wanneer we de uitslag hebben, zal ik
die met u delen. Openheid is ook veiligheid…
Schoolbieb…
Zoals ik in een eerdere nieuwsbrief scheef, zijn
we van plan om een schoolbieb op te richten.
Dat gaan we doen. We moeten het lezen op de
kaart krijgen. We moeten leesbeleving en leesbevordering stimuleren. Niet alleen door mijn
preken hierover in de nieuwsbrief, maar ook
door de daad. Aanbod creëren dus. We gaan
een externe leescoach aanstellen die in de
klassen gaat lesgeven over lezen. Zij gaat het
hele schoolbieb gebeuren begeleiden en daarvoor krijgen we subsidie vanuit de gemeente.
Om het leesplezier aan te wakkeren! Inmiddels
zijn juf Florijn en juf Eline druk bezig met een
cursus rondom lezen. Morgenmiddag na
schooltijd gaan we de boekenkasten in de klas
opschonen. Er moeten boekenkasten getimmerd worden in het huidige documentatiecentrum en er moeten veel boeken besteld gaan
worden. Werk aan de winkel. Blijft u thuis
voorlezen, en stimuleert u ze om zelf te lezen?
FG…
Deze weken ben ik bezig om met alle collega’s
een functioneringsgesprek te voeren. Ik heb al
een hele serie gesprekken achter de rug. Dat
zijn waardevolle ontmoetingen. Er is veel positieviteit en motivatie om het beste voor uw kinderen te zoeken. Alle collega’s maken een Persoonlijk Ontwikkelings Plan waarin ze leerdoelen voor zichzelf beschrijven en evalueren.
Vrije dagen...
Volgende week vrijdag en de maandag daarna
is de school gesloten vanwege Goede Vrijdag
en Pasen. Een stukje uit het misschien welbekende gedicht van J. Revius (1586-1658):
T'en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit heb gedaen,
Ick ben den swaren boom die u had overlaen,
De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,
De bloet-bedropen croon die uwen schedel droech:
Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.
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