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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
We bevinden ons alweer halverwege januari en de dagen worden
zichtbaar weer langer. Wel zijn dikke jassen, dassen en handschoenen
nog nuttige accessoires deze weken. Omdat veel kinderen het moeilijk
vinden om deze losse spullen steeds bij elkaar te houden, de vraag of u
alles van naam wilt voorzien. Als het dan bij de gevonden voorwerpen
terecht komt, kunnen we het snel terugbezorgen. Ook voor gymspullen,
broodtrommels en handdoeken is het handig als het van naam is
voorzien.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
De regel die vanaf maandag centraal staat is:
“We hebben plezier”
Samen spelen en samen leren met plezier is gemakkelijker en leuker.
Het draagt bovendien bij aan het verbeteren van de resultaten.
Spelend leren is voor veel kinderen een favoriete manier om nieuwe
dingen te ontdekken.

GOEDE WAARDERING TEVREDENHEIDSONDERZOEK EN VERVOLG
Vorige week maakten we in de nieuwsbrief al melding van de mooie
cijfers die zowel leerlingen (gr. 5 t/m 8), ouders als collega’s onze school
hebben gegeven tijdens het tevredenheidsonderzoek. Van elke
geledingen verdienden we een dikke 8 en scoorden we beter dan de
landelijke gemiddelden per geleding. In de bijlage vindt u de
samenvatting met de top 10 van pluspunten en verbeterpunten. We
streven er immers naar om elke dag een beetje beter te worden!
Het team is daar elke dag vol energie mee aan de slag. Voor een aantal
zaken hebben we de hulp van ouders en kinderen hard nodig:
Uit het tevredenheidsonderzoek blijkt bijvoorbeeld dat kinderen zelf aangeven dat ze vaak moe
zijn op school. Hierdoor kunnen ze minder goed opletten en pikken ze leerstof niet goed op.
Wij hebben het idee dat deze kinderen vaak laat in bed liggen en/of ’s avonds laat / ’s nachts
nog gamen, waardoor ze niet goed slapen.
Goed slapen is erg belangrijk voor de gezondheid van uw kind. Kinderen hebben voldoende
slaap nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen, te groeien, te leren en overdag voldoende
energie te hebben. Kinderen die te weinig slapen, zijn vaker ziek en hebben vaker
overgewicht.
Wij kunnen uw kroost echter niet op tijd naar bed sturen / schermtijd beperken. Daar hebben
we u voor nodig! In de bijlage meer informatie over slapen, tips enz. Als u daar vragen over
hebt, loop gerust even binnen bij de leerkracht, een van de interne begeleiders of teamleiders.
Ter informatie hieronder een beknopt overzicht van bedtijden die door deskundigen worden
geadviseerd:
Bedtijden voor (school)kinderen

4 tot 6 jaar: tussen 19.00 en 19:30 uur

7 tot 8 jaar: tussen 19.30 en 20.00 uur

9 tot 10 jaar: tussen 20.00 en 20.30 uur
 11 tot 12 jaar: tussen 20.30 en 21.00 uur

VOORLEESONTBIJT EN VOORLEESTIENDAAGSE
Op woensdag 22 januari start de nationale voorleestiendaagse. Wij doen hier graag aan mee, omdat
(voor)lezen een bijzonder grote en positieve invloed heeft
heeft
op woordenschatontwikkeling, taalontwikkeling,
sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook op het
concentratievermogen en de luisterhouding.
Kinderen aan wie dagelijks een kwartiertje wordt
voorgelezen, leren 1000 extra woorden per jaar!
Als u dit thuis ook doet, helpt u mee uw kind een stevige basis te geven waarop we samen
verder kunnen bouwen en uw kind de wereld om zich heen goed leert begrijpen.
Zie bijlage voor het programma en alle informatie.

VOORTGANG ORIENTATIE NIEUWE TAALMETHODE
Taal is een belangrijk onderdeel van onze communicatie. Voor kinderen is taal daarom een
belangrijk vak op school. Omdat zowel de taal als taalmethodes zich ontwikkelen, is het bijna tijd
voor een nieuwe taalmethode.
Na bestudering van de uitgangspunten van alle moderne taalmethodes, zijn drie taalmethodes
nader bekeken door de expertleerkrachten van ons team op dit gebied. Deze zijn door hen
gepresenteerd aan het team. In de komende fase gaan de collega’s van groep 4 t/m 8 twee van
de nieuwe methodes een aantal weken gebruiken om te ervaren wat het fijnst werkt en waar
kinderen het meest van leren. Dit zijn “Taal Aktief” en “STAAL” Voor het einde van dit schooljaar
maken we een keuze, zodat alle materialen voor de gekozen taalmethode voor volgend
schooljaar tijdig besteld en geleverd kunnen worden.

KINDERRAAD
Op maandag 27 januari is de eerste vergadering van de kinderraad (SBR) in 2020 gepland.
Kinderen die niet in de SBR zitten, maar wel ideeën hebben om onze school nog leuker of nog
beter te maken, kunnen een briefje met hun idee in de rode brievenbus in de hal van school
stoppen. Zorg ervoor dat de naam en de groep op het briefje staan, zodat we een besluit ook
aan het desbetreffende kind kunnen doorgeven.

SILVESTER-BERNADETTE STAAKT OPNIEUW
Herinnering:
De onderwijsbonden hebben opnieuw opgeroepen tot een staking
op 30 en 31 januari 2020. We vinden dat we u van de
stakingsbereidheid van ons team tijdig op de hoogte moeten
stellen.
Het grootste manco vinden we als team dat er te weinig gedaan
wordt om het lerarentekort aan te pakken en om de werkdruk te
verlagen. Door voortdurende tekorten aan vervangers en
leerkrachten staat het geven van goed onderwijs onder druk. Dat
vinden we een slechte zaak voor de kwaliteit en de toekomst van
uw en onze kinderen!

