Weekbrief 16 juni 2017
Beste ouders/ verzorgers,
Hierbij de nieuwe weekbrief van deze week.

terugblik
Ik hoop dat u een fijne vakantie heeft gehad. We zijn deze week weer enthousiast aan de slag gegaan.
Afgelopen week waren we in de dierentuin voor ons thema IPC. Deze week ronden we het thema af met en vanmiddag
hebben we het gepresenteerd aan de ouders.
Veel kinderen hebben meegelopen met de avondvierdaagse onder de vlag van de School of Understanding (letterlijk ook).
Aan de kinderen: gefeliciteerd. Goed volgehouden en nu even uitrusten. Langs deze weg wil ik Nicole ook van harte
bedanken voor de organisatie. Top gedaan Nicole! (en andere ouders die uiteraard mee hebben gedaan).

Basisscholen in actie
U heeft vast gehoord van een groep met de naam PO in Actie. Deze groep bestaat voornamelijk uit leerkrachten uit het
basisonderwijs en in hun (en ook ons) manifest geven ze aan dat een te hoge werkdruk gecombineerd met een oneerlijk
salaris zorgt voor hoog ziekteverzuim, veel uitval van leerkrachten en een onaantrekkelijk perspectief voor studenten.
Ook in het kader van het lerarentekort wat nu al voelbaar is in het onderwijs wil deze groep dat er in het regeerakkoord
wordt opgenomen dat hier iets aan gedaan wordt. De groep PO in Actie wordt hierin gesteund door leerkrachten, besturen,
de PO-raad en vakbonden. Om dit op de agenda te krijgen van het demissionaire kabinet en de onderhandelingen voor het
toekomstige kabinet wil de groep PO in actie, samen met ouders en leerkrachten, een petitie overhandigen aan premier
Rutte. In de bijlage van deze weekbrief een brief van onze bestuurder Marius Voerman (AWBR) hierover.
Ook wij vinden dat er wat moet gebeuren. Mocht u het met ons eens zijn dan zou het goed zijn om de petitie te tekenen op:
https://www.pofront.nl/petitie/
Op dinsdag 27 juni 2017 start de school een uur later. Dat betekent dat de lessen op school om 9.30 uur beginnen. We laten
u nog weten wat en hoe verder. Mocht u goede ideeën hebben dan horen we dat graag.

Schoolreis Noordwijk
Informatie voor Ouders en Verzorgers (de thuisblijvers)
Vrijdag gaat uw kind een dag op schoolreis naar de Natuurschool in Noordwijk. Dit wordt
een dag om nooit te vergeten! Om deze dag tot een succes te maken is een goede
voorbereiding belangrijk. In deze brief leggen wij u uit hoe deze dag er ongeveer uit zal
komen te zien. Ook vragen wij extra aandacht voor de Kleding-checklist voor Leerlingen en
Begeleiding. Deze checklist is vandaag ook meegegeven met de kinderen (en zit in een
bijlage bij de weekbrief).
Wat gaat uw kind doen?
Op een actieve manier ontdekken de leerlingen dat de natuur leuk is en van alles te bieden
heeft. Elke klas krijgt een eigen (v)aardige Natuurschoolgids die vanaf aankomst tot vertrek
bij de klas blijft. Alle groepen brengen een dagdeel door in het duinbos en een dagdeel op
het strand.
DUINBOSPROGRAMMA Bij elke leeftijdsgroep staat een eigen bosdier centraal. Door
originele speur-, verzamel- en zintuigactiviteiten krijgen leerlingen een goed beeld van het
leven van de eekhoorn, vos, mier of wolf.
STRANDPROGRAMMA Groep 1 t/m 8: De leerlingen maken kennis met de dieren uit de
Noordzee. Ze gaan (vanaf het strand) vissen met een groot sleepnet. Vervolgens wordt de
onderbouw en middenbouw meegenomen in het verhaal 'De Reis van de 1001 Badeendjes',
gevolgd door een actief spel.
Kijk ook op onze website: www.natuurschool.nl
Pauze
Rond het middaguur pauzeren de klassen op het strand. De leerlingen kunnen hier hun
meegebrachte lunch nuttigen. Zorgt u er altijd voor dat uw zoon of dochter voldoende eten
en drinken mee heeft.
In geval van nood

Alleen in geval van nood en bij heel dringende zaken is de Natuurschool te bereiken op:
Natuurschool coördinator Noordwijk: 088 – 00 164 22 of bij geen gehoor: Natuurschool
kantoor: 050 - 527 49 93
Wij wensen uw kind(eren) een fantastische dag toe!

Personeelszaken
In ieder geval tot de zomer, maar hopelijk ook erna komt Katinka ons versterken. Katinka is een ervaren leerkracht en werkt
op de dinsdagen in Onderbouw 2 in plaats van Jessica. Katinka: van harte welkom! Jessica kan op deze manier zich meer
richten op haar taak als leerbegeleider. Met name in het begin zal Jessica ook Katinka nauw bijstaan.
Kris (leerkracht bewegingsonderwijs) heeft aangegeven na dit jaar te stoppen met gymlessen op de School of Understanding.
Kris gaat de opleiding leerkracht basisonderwijs (verkort) volgen en kan daarmee geen 5 dagen per week werken als
gymleerkracht. We hebben inmiddels een nieuwe ervaren gymleerkracht aangenomen die ook het programma gympedia
goed kent. Haar naam is Annemarie, ze is gespecialiseerd bewegingsonderwijsleerkracht (ALO) en ook is ze bevoegd
leerkracht. Annemarie zal zich nog voorstellen aan u in de komende periode. We vinden het jammer dat Kris ons gaat
verlaten, maar misschien komt ze straks nog wel terug als groepsleerkracht? We zijn wel erg blij met Annemarie overigens
(we zaten al een poosje achter haar aan toen we een groepsleerkracht OB zochten..).
Met twee nieuwe groepen hebben we ook twee vacatures. Deze heeft u vast voorbij zien komen. De afgelopen week
hebben we een sollicitatieprocedure gehad waar een aantal goede kandidaten bij waren. Ik verwacht dat we u komende
week kunnen melden of we rond zijn gekomen met deze kandidaten.

Komend schooljaar
Gister hebben we met het team flinke stappen gemaakt over
het komende schooljaar. We zijn aan de slag gegaan met de
leerkrachtbezetting en hebben een flinke stap gemaakt in de
leerlingenplaatsing. Hier zijn we nog niet mee klaar, maar
de informatie hierover komt in de komende weekbrief te
staan.
Komend jaar starten we met twee nieuwe groepen op
school. We hebben dan 3 ontwikkelgroepen onderbouw
met ongeveer 19 kinderen en 3 ontwikkelgroepen
middenbouw met ongeveer 23 kinderen. 1 van deze
ontwikkelgroepen heeft in de leergroep en onderzoeksgroep
meer het karakter van een bovenbouw.
Met het starten van een nieuwe onderbouwgroep zullen we
ook weer kijken naar de huidige verdeling, we starten geen
groep 1, maar een extra onderbouwgroep. Ook in de
middenbouw zullen we qua ontwikkelgroep werken aan de
samenstelling.
In het schoolplan staat dat we de volgende zaken als eerste
ontwikkelen:
Basishouding: Begrip en acceptatie
Basisveiligheid - 3R's: Rust - Reinheid - Regelmaat
Begeleiding basishouding: Zelfstandigheid - Groei

Inrichting basisstructuur: Differentiatie in groepen
In het tweede jaar van ons bestaan werken we met name
aan
Inrichting aanbod - Inhoudelijk
Inrichting aanbod – Levenshouding
Gericht en structureel volgen- Inhoudelijke doelen
Gericht en structureel volgen- Levenshouding doelen
Dat betekent onder andere dat de leergroep en de
onderzoeksgroep (met name in de middenbouw) in het
komende jaar organischer van opzet zullen zijn. Uiteraard
wordt
er
gewerkt
onder
supervisie
van
de
ontwikkelgroepsleerkracht,
maar
de
leergroepjes/
onderzoeksgroepjes zullen bestaan uit kinderen van de
verschillende ontwikkelgroepen.
Onderbouw 1: nu Ilse, wordt vacature
Onderbouw 2: nu Betsy & Jessica, wordt Betsy & …
Middenbouw 1: nu Annuska & Jessica, wordt Ilse
Middenbouw 2: nu Cybèle, wordt Cybèle
Middenbouw 3: wordt Annuska & ….
Jessica zal meer uren krijgen voor de leerbegeleiding in de
groepen.

Orteliusstraat
We hebben nog wat aanpassingen aan de tekeningen gemaakt. Ons geluk is dat we een aantal architecten als ouders
hebben. Zij hebben meegekeken en hadden nog wat advies. Dat hebben we mooi mee kunnen nemen in het nieuwe
ontwerp. Dank Peterine en Steven!
Het bestuur AWBR informeert de buurt van onze komst. In de bijlage de brief van het bestuur aan de buurt.

Sgoolfoto’s
Vandaag heeft u een briefje gekregen van Stephanie, de sgoolfotograaf. Met behulp
van deze brief en code kunt u de foto bekijken van uw kind en bestellingen
doorvoeren.
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