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Feest! Juf Henriette (groep 0-1) werkt

40 jaar in het basisonderwijs! Een

hele mijlpaal en daar gaan we niet zomaar aan voorbij. Maandag 4 februari vieren
we dit heuglijke feit met de kinderen en collega’s. Ouders van groep 0-1 kunnen
Henriette bij binnenkomst feliciteren. Henriette heeft aangegeven er een
gezellige dag van te willen maken samen met “haar” kinderen. We gaan haar
natuurlijk ook nog even verrassen en in het zonnetje zetten. Als je al zo lang met
zoveel plezier en betrokkenheid je werk doet, dan is daar ook alle reden voor.
Beroepen. Op dit moment werkt groep 1-2 aan het thema “beroepen”. Een echte
brandweerman heeft voorgelezen. Binnenkort komen enkele ouders vertellen
over hun beroep. Echter kan natuurlijk niet! Heel fijn dat ouders hier aan mee
willen werken.
Zelfstandigheid. De kinderen hebben veel extra kleding aan en dit vraagt extra
tijd bij het naar buiten en weer naar binnen gaan. We willen ouders vragen te
oefenen met hun kinderen, zodat ze meehelpen de zelfstandigheid te
bevorderen. Dit scheelt de leerkracht natuurlijk ook veel tijd.
NOT. Een aantal teamleden is afgelopen zaterdag naar de NOT (Nationale
Onderwijs Tentoonstelling) in Utrecht geweest. Ze hebben zich georiënteerd op
nieuwe materialen en methodieken en zijn enthousiast huiswaarts gegaan.
Keenderacademie. Binnen onze stichting hebben we ons eigen cursusaanbod en
hier maken we goed gebruik van. Op dit moment is de cursus ‘Formatief
Assessment’ en ‘meergelaagde gedragsproblematiek’ afgerond door een aantal
teamleden. ‘Tijd voor Geluk’ loopt nog. ‘Spelend leren vanuit doelen’ en Teach like
a Champion’ starten binnenkort.
Vertrouwenspersoon. Henriette Oldenkotte is al enige tijd onze
vertrouwenspersoon op school. Sinds dit jaar hebben we zoals gemeld een
tweede vertrouwenspersoon en dit is Marion Hams. Hierdoor is de hele week
minimaal een vertrouwenspersoon op school aanwezig. Momenteel volgt Marion

een driedaagse opleiding. Juf Henriette heeft een eendaagse herhalingstraining
gevolgd.
Studiedag 14 februari. Donderdag 14 februari zijn alle kinderen vrij. Alle
leerkrachten hebben een studiedag. Deze dag werken we samen aan punten uit
ons jaarplan. Zo nemen we bijvoorbeeld deel aan een TOS-belevingscircuit om
meer kennis op te doen van Taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen.
Afscheid. Juf Fleur (onderwijsassistent) en juf Colinda (PABO) hebben hun
stage in groep 0-1 er op zitten. Beide stagiaires hebben afscheid genomen en we
wensen ze een goed vervolg van hun opleiding.
Musical. De datum van de musical van groep 8 is bekend. Dinsdagavond 28 mei
treden de kinderen van groep 8 op in de Kappen. In samenspraak met de kinderen
hebben we hiervoor gekozen, omdat juf Annet dit schooljaar niet helemaal zal
afmaken i.v.m. haar zwangerschap.
Bomen. Aan de Pastor Brandsmastraat staan bomen, die flink uit de kluiten
gewassen zijn. Ze staan ook nog eens heel dicht bij de school. Enkele bomen
worden binnenkort gekapt en de andere bomen worden flink gesnoeid. Ook de
bomen op de speelplaats worden gesnoeid.
Schoolfotograaf. Donderdag 7 februari komt de schoolfotograaf groepsfoto’s
maken van groep 0-1 t/m 7. Om het jaar worden er ook individuele foto’s
gemaakt. Dit laatste doen we volgend jaar weer.

Naschools aanbod. Vrijdag start de eerste workshop van de Ontdekkingsreis.
De workshops worden gegeven in de gymzaal en valt geheel onder de
verantwoordelijkheid van de organisatie. Renate van Laarhoven is het
aanspreekpunt voor ouders van kinderen die deelnemen. Wij wensen alle kinderen
veel plezier en succes en kijken uit naar het resultaat; een echte film!

