weekbrief 10 maart 2017

terugblik
Ik ben erg blij om u te mogen vertellen dat we per 1 april de
bezetting van de onderbouw rond hebben. Ik ben er trots op
dat we met de hulp van u, ouders, en de inzet van iedereen
op school ervoor hebben kunnen zorgen dat in februari en
maart de beide onderbouwgroepen les hebben gekregen van
bekende gezichten. In OB 1 hebben de kinderen les gehad
van Jessica en Maartje. Jessica heeft haar taak in OB 1
uitgebreid naar 4 dagen en Maartje was al bekend uit de
TSO en de BSO. In OB 2 is Marjolijn bijna fulltime aan de
slag gegaan. Marjolijn was nieuw als leerkracht maar wel
vertrouwd voor de kinderen als moeder van Katie en Julia.
Naast Marjolijn heeft Maartje hier ook haar bijdrage
geleverd. Er zijn uiteindelijk 2 dagen in deze twee maanden
geweest dat we genoodzaakt waren om te vragen om
kinderen van de onderbouw thuis te houden.
Deze week is Betsy Wahlen begonnen in de onderbouw.
Betsy is de leerkracht van OB 2, nu nog samen met
Marjolijn en vanaf 1 april 4 dagen in de week. Zeer
waarschijnlijk zal Jessica de 5e dag lesgeven in deze groep.
Afgelopen maandag hebben we ook gehoord van Ilse
Brouwer dat ze definitief bij ons op school komt werken
vanaf 3 april. Ilse wordt de leerkracht van OB1 voor 5 dagen
in de week. Ilse is een ervaren leerkracht. Ilse zal zichzelf
nog verder voorstellen in een van de komende weekbrieven.

Tot 3 april zal Jessica de leerkracht zijn van OB1,
ondersteund door Maartje.
In de middenbouw is Cybèle weer op haar plek na een
welverdiende vakantie.
De afgelopen week is er in de onderzoeksgroep gewerkt
aan andere taken dan IPC (pauzeweek). Kom vooral ook
kijken naar de kunstwerken in de middenbouw. Ze zijn
prachtig geworden.
We hebben de agenda van de school geüpdatet. Als u inlogt
in het ouderportaal https://ouders.parnassys.net
dan zult u zien dat een en ander is opgeschoven in de
agenda rondom IPC thema’s. Ook hebben we fieldtrips en
excursies er uit gehaald om verwarring te voorkomen. We
hebben gekozen voor een wat andere benadering waarbij
we niet persé met een hele groep op fieldtrip/ excursie gaan
op eenzelfde dag.
Let u nog eens op het erratum vanuit de vorige weekbrief: de
studiedag is niet as maandag, maar as dinsdag 14 maart. De
kinderen zijn dan vrij.
Vandaag was er een inloop voor ouders. In het bericht
vooraf stond 8.15 uur inloop, maar dat moet zijn 8.10 uur.
Let op : om 8.35 uur starten we de lessen en moeten alle
ouders de groepen hebben verlaten. Kom dus om 8.10/ 8.15
binnen en niet om 8.28 uur.

Evening of Understanding gaat niet door: alternatief
In de agenda staat een evening of understanding gepland op
16 maart aanstaande. In de afgelopen periode hebben we te
weinig mankracht gehad om deze goed te organiseren
(inhoud). We hebben daarom besloten om deze avond niet
door te laten gaan. We denken dat het wel goed is om
gelegenheid te scheppen voor vragen en opmerkingen. We
hebben daarom bedacht dat we op vrijdag 24 maart, na de
inloop in de groep, er de gelegenheid is om in het
speellokaal beneden met elkaar in gesprek te gaan over de
School
of
Understanding.

Science Week
Na deze pauzeweek hebben we Science Week. De kinderen gaan een week lang met Science aan de slag, en dat zo
concreet mogelijk. Het doel is om verder te werken aan onderzoeksvaardigheden en dat staat centraal. Om hun vragen (en
hypotheses) te beantwoorden/ bewijzen gaan ze de uitdaging aan om het proefondervindelijk te onderzoeken. De kinderen
willen u dat ook graag laten zien op de Science Fair op dinsdag 21 maart om 13.15 tot 14.15 uur. U bent van harte welkom.
Als u wilt helpen tijdens de Science Week of op de Science Fair? Als u iets wilt komen laten zien op Science gebied in de
school: laat het weten aan ons via de leerkracht (en) van de bouwen waarvoor het geschikt is of aan Marja.

Ouderparticipatie
Op deze school is ouderparticipatie een groot goed. Bij de start van deze school is dit uitgebreid besproken. Wij prijzen ons
gelukkig met de hulp die we ontvangen van u. We zijn nog druk bezig met de organisatie van de school en dus ook met de
organisatie van ouderinzet. Participatie is namelijk niet alleen maar helpen op school. Participatie is betrokken zijn en
inbreng hebben op formele en informele manier. Wij als team hebben veel kennis van onderwijs en pedagogiek. U heeft uw
eigen specialiteiten naast dat u natuurlijk heel erg veel weet over uw kinderen. Als we dat op een constructieve manier bij
elkaar brengen dan wordt 1 en 1 samen 3.

Komende week in schema:
Maandag 13 maart: we starten met de Science Week. In OB2 staan Marjolijn (ochtend) en Betsy (hele dag). OB 1 heeft
Jessica, ondersteund door Maartje.
Dinsdag 14 maart: studiedag alle AWBR scholen. De kinderen hebben geen les en het personeel is niet aanwezig op locatie.
Woensdag 15 maart: geen bijzonderheden, science week. In OB 2 hebben we Betsy (hele dag) en Marjolijn (ochtend). OB 1
heeft Jessica, ondersteund door Maartje
Donderdag 16 maart: geen bijzonderheden, science week. In de ochtend is er een informatieronde voor geïnteresseerde
ouders die een school zoeken voor hun kind. In OB2 staat Betsy, ondersteund door Marjolijn (ochtend). OB1 heeft Jessica,
ondersteund door Maartje.
Vrijdag 17 maart: geen bijzonderheden, science week. In OB2 staat Marjolijn. OB 1 heeft Maartje.

vooruitblik
•
•
•
•
•
•
•

13-3 start Science Week
14-3 Geen les ivm studiedag alle scholen AWBR
16-3 GECANCELLED: evening of understanding
20-3 en verder: portfoliogesprekken
21-3 Science Fair. Ouders welkom tussen 13.15 en 14.15 (kom op tijd!) 24-3 inloopochtend vanaf 8.10 uur tot 8.30 uur.
24-3 bijeenkomst voor ouders met vragen in speelzaal met Mark tussen 8.35 uur
en 9.30 uur.
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