Nr. 2, oktober 2017

NIEUWSBRIEF
Herfst
We zijn alweer volop aan de slag op school. De zomer
lijkt lang geleden en de herfst heeft zijn intrede
gedaan. In groep 3 is een boom met prachtig
gekleurde herfstbladeren zichtbaar, in groep 4 is er
een herfsttafel en de kinderen genieten van alle
nieuwe dingen die ze leren.
Bij de kleuters wordt gewerkt over het restaurant.
Leerlingen van allerlei leeftijden en met verschillende
niveaus leren van alles in het spel. Menukaarten
schrijven, betalen, bedienen… Er gaan werelden open.
Wat is het genieten om kinderen zo bezig te zien en
wat ontvangen we veel voldoening van ons werk op
school.

Combinatiegroepen
De midden- en bovenbouw heeft zo zijn eigen
dynamiek. De groepen 5/6 en 6/7 herbergen veel
diverse leerlingen. De sfeer en orde in de groepen is
ondanks dat gelukkig prima. Dat is een compliment
waard, zowel richting leerkrachten als richting
leerlingen. Er wordt hard gewerkt en goed met elkaar
samengewerkt en naar elkaar geluisterd. We merken
dat het heel fijn is om in deze groepen dagelijks zowel
’s
morgens
als
’s
middags
een
vaste
onderwijsassistente (juf Schot) te hebben, die van
grote waarde is bij het nogmaals uitleggen van
leerstof en het beantwoorden van vragen. Dit geldt
voor de taal- en spellinglessen, want daar is ze bij
aanwezig. Tijdens de rekenlessen willen we echter
ook meer oog voor elk kind kunnen hebben dan in een
grote groep haalbaar is. Daarom hebben we besloten
om na de herfstvakantie op maandag t/m donderdag
in enkele groepen rekenles te gaan geven. Juf Lam en
juf Speksnijder geven rekenles aan groep 7. Juf Schot
en juf Hoegée doen dat afwisselend aan groep 5 en 6
(elk twee dagen groep 5 en twee dagen groep 6). Op
vrijdag werken de leerlingen zelfstandig aan
herhalingsstof of verrijkingsstof. Juf Lam richt zich
dan met name op ‘haar’ groep 6 leerlingen, om te
volgen hoe hun rekenontwikkeling verloopt en waar
extra instructie of uitdaging wenselijk is.

Groep 8
In groep 8 is deze eerste periode vooral ingezet op
een positief en veilig groepsklimaat. Om hieraan te
werken, gingen we vrijwel elke week aan de slag met
‘avontuurlijk leren’, onder begeleiding van de

leerkracht, enkele ouders en vaak ook iemand van
‘Outback Explorers’. Dit waren leerzame momenten
voor alle betrokkenen. Vanaf oktober wordt er ook
ingezet op lesaanbod op niveau, in verband met de
grote verschillen tussen leerlingen. Hiervoor wordt
extra onderwijsassistentie ingezet. We hopen zo
tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van
leerlingen en hen zo optimaal mogelijk voor te
bereiden op de overgang naar het Voortgezet
Onderwijs.

Nieuwe leerlingen
Na de herfstvakantie mogen we drie nieuwe leerlingen
verwelkomen: Jacco, Marith en Wim van der Heijden.
De familie van der Heijden hoopt in de herfstvakantie
te verhuizen naar Berkenwoude. We heten hen
hartelijk welkom in ons dorp en op onze school en
hopen dat ze een goede tijd zullen hebben op ‘De
Wegwijzer’.

Resultaat actie pannakooi
Voor de zomer hebben wij als school mee gedaan aan
Kaart in Actie. Deze actie heeft het mooie bedrag
opgebracht van € 1260,- . Inmiddels hebben we
opdracht gegeven om het hekwerk van de pannakooi
te verhogen en een net aan te brengen. Het frame
hiervoor moet speciaal op maat gemaakt worden, dus
het vraagt nog een beetje geduld….

Zendingsgeld voor Open Doors
Het zendingsgeld is dit cursusjaar bestemd voor Open
Doors, een stichting die zich inzet voor vervolgde
christenen. De leerlingen hebben hierover onlangs een
presentatie gehad en er beelden van gezien. Dat
maakte veel indruk! Vorige week las ik in een artikel
over dit onderwerp de volgende oproep: ‘Maak van
vervolgde christenen geen slachtoffers, maar volg hen
na in hun toewijding en volharding.’

Hoofdluis
Helaas is het hoofdluisprobleem nog niet onder
controle. Het blijkt in sommige gezinnen een
hardnekkig probleem. Blijven kammen is de enige
remedie! Na de herfstvakantie wordt er weer in alle
groepen gecontroleerd. Hopelijk kan dan de vlag uit…
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Gezondheid
We vragen uw medewerking op twee gebieden, die
van belang zijn voor de gezondheid van de kinderen
en eveneens bijdragen aan een goede leeromgeving.
Ten eerste het belang van voldoende nachtrust.
We horen en merken nogal eens dat kinderen vrij laat
naar bed gaan of in elk geval laat gaan slapen. We
verzekeren u dat de effecten daarvan in het lokaal
zichtbaar zijn en negatieve gevolgen hebben voor het
leren. We doen daarom een beroep op u om er op toe
te zien dat kinderen tijdens schoolweken voldoende
rust krijgen.
In de tweede plaats gezonde voeding.
We constateren dat kinderen regelmatig snoep of
chips mee naar school krijgen voor de ochtendpauze
of zelfs voor de lunchpauze. Kinderen krijgen hun
brood met moeite weg, terwijl het snoep al zijn weg
naar binnen heeft gevonden. We vragen ook hierin om
uw medewerking. Brood, fruit en eventueel een liga,
mueslireep of ontbijtkoek is ruim voldoende om te
zorgen voor energie tijdens een schooldag. Bovendien:
als iedereen gezond eten en drinken bij zich heeft,
wordt dat ‘gewoon’. Laten we (net als toen wij jong
waren…) chips e.d. bewaren tot het weekend . Dan
blijft het speciaal.

Kernwaarde effectiviteit
Eén van onze kernwaarden is effectiviteit (naast
verantwoordelijkheid, ontwikkeling en communicatie).
In dit kader hebben we nog eens kritisch gekeken naar
de hoeveelheid toetsen die we afnemen en de
effectiviteit daarvan. Deze afweging heeft er voor
gezorgd dat we de keuze hebben gemaakt om geen
Entreetoetsen van Cito meer af te nemen in de
bovenbouw. De reguliere Citotoetsen in januari en
juni geven ons voldoende informatie over de
vorderingen van leerlingen om een passend
onderwijsaanbod te kunnen bieden.

Team
Volgende week, op donderdag 12 oktober, hoopt
meester Heldoorn te trouwen. We wensen hem, samen
met zijn
toekomstige
vrouw Williene, een
onvergetelijke dag toe en bovenal Gods zegen voor de
toekomst! Wilt u het bruidspaar een kaartje sturen?
Hun adres wordt: Fluiterlaan 50-23, 2903 RL Capelle
a/d IJssel.
In verband met dit huwelijk heeft groep 4 op 12
oktober alleen ’s morgens les (van juf Nobel; zij geeft
hen ook les op woensdag 11 en vrijdag 13 oktober).
’s Middags hoopt groep 4 onder begeleiding van juf
Schot, juf Huizer en juf Van den Berg de
kinderreceptie en de kerkdienst in Noordeloos te
bezoeken. Ook diverse teamleden zullen de kerkdienst
in Noordeloos, die om 16.30 begint, bezoeken. In
verband hiermee zullen alle leerlingen echt uiterlijk
om 15.15 uur de school verlaten. We eindigen dus iets
eerder dan gebruikelijk.

op dinsdag 24 oktober 2017. Deze avond is van belang
voor ALLE ouders én ALLE teamleden!
Het gaat over executieve functies: Help je kind beter
plannen, belangrijke dingen niet te vergeten, omgaan
met frustratie, impulsen onder controle te houden en
veranderingen beter te accepteren.
Momenteel lees ik een boek over dit onderwerp, dat
vooral voor ouders is geschreven: ‘Vergeten, kwijt en
afgeleid’. Een opvoedwijzer om executieve functies
bij kinderen te versterken.
Een ouder geeft als recensie: ‘Dit is een van de meest
praktische gidsen voor ouders. Het staat bol van
realistische, op wetenschap gebaseerde, maar vooral
ook invoelende adviezen.’
Van harte welkom!

Tijd: 19.30 inloop met koffie/thee, opening 19.45
uur, sluiting 21.45 uur.

Plaats: Speellokaal ingang kleuterzijde

Dankdag
Dinsdag 31 oktober denken we op school met de
kinderen na over de betekenis van de reformatie én
van dankbaarheid. Op 1 november zijn de kinderen in
de gelegenheid om met hun ouders op dankdag de
kerkdienst te bezoeken. Er is daarom die woensdag
geen school.

Studiedag
Op dinsdag 14 november hebben we als team een
studiedag. ’s Morgens verdiepen we ons verder in het
geven van effectieve instructie, toegespitst op
(begrijpend) lezen. ’s Middags denken we na over de
manier waarop we in groep 1 t/m 8 de executieve
functies van leerlingen kunnen stimuleren.
De leerlingen hebben deze dag vrij.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
M (Thea) van den Berg- Molenaar

Activiteiten, D.V.
12 oktober
16 – 20 oktober
23 oktober
24 oktober
1 november
7 november
14 november

Trouwdag meester Heldoorn
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole (13 uur)
Ouderavond groep 1 t/m 8! 19.30 u.
Dankdag, alle leerlingen vrij
Adoptie
Studiedag, alle leerlingen vrij

Denken en gedrag: ouderavond!
De ouderavond, die in mei werd doorgeschoven door
omstandigheden bij de spreker, staat nu gepland DV
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