weekbrief 3 februari 2017
terugblik
Excuses, de weekbrief van vorige week is niet verstuurd. Bij
deze een terugblik over twee weken.
Vorige week dinsdag is de inspecteur op bezoek geweest.
Dit is een kennismakingsbezoek waarin ze bekijkt of er
redenen zijn tot zorg waardoor ze een kwaliteitsonderzoek
versneld moeten starten. Het bezoek is goed verlopen en er
zijn geen redenen tot zorg. We hebben de aanwijzing
gekregen dat we alsnog het schoolplan van de school
moeten maken en aanleveren en de inspecteur geeft aan dat
we ons aan de wet moeten houden wat betreft het gebruik
van een anders dan Nederlandse taal als instructie (de
Engelse woensdag). Wettelijk gezien mogen we maximaal
15 % van de lessen aanbieden in het Engels.
We hebben vorige week een fijne evening of understanding
gehad. We hebben ons ingespannen om een mooi
programma samen te stellen met workshops.
Workshop 1 ging over het rekenen in de onderbouw en dan
met name de leerlijn in het Montessori rekenmateriaal.
Workshop 2 ging over hoe we de eigen taal van de kinderen
gebruiken om de taalvaardigheid te vergroten.

Workshop 3 was een workshop Rekenwonders waarin we
hebben laten zien wat de methode inhoudt en waarom het
beschouwd wordt als een van de betere rekenmethodes.
In workshop 4 hebben we verteld over hoe we de voortgang
van de kinderen in beeld brengen en de rol van
leerlingvolgsysteemtoetsen hierin. In tegenstelling tot andere
evenings was deze niet goed genoeg bezet. We hopen dat u
er volgende keer weer allemaal bent.
In de groepen is er vooral ook aandacht geweest voor
poezie (week van..) en voor lezen. Kinderen zijn ook door
anderen voorgelezen in de groepen.
De kinderen zijn met IPC nog steeds bezig met het project
voeding. De eerste onderzoeksresultaten komen langzaam
binnen. Kinderen van de onderbouw zijn bijvoorbeeld
afgelopen donderdag in een hip en biologisch restaurant
geweest (www.pianetaterra.nl) en hebben daar hun
onderzoek kunnen doen. Resultaten daarvan kunt u komen
bekijken op de ipc presentatiedag.

Vrijdaginloop
We willen het aantal inlopen opschroeven naar 2x per
maand. We zien hoe leuk de kinderen het vinden om hun
werk en hun leeromgeving te laten zien. De eerstvolgende
inloop is dan op 10 februari. De inloop is van 8.10 tot 8.30
uur. De momenten van inloop publiceren we via de
kalender in Parnassys.
Na afloop van de inloopochtenden organiseert Varen
beneden in de keuken koffie en thee. Dit geeft ons de
mogelijkheid om onderling even bij te praten. Mark zal er
ook bij zijn op deze ochtenden

Esmee en Hanna weg, wat nu?
We zijn hard bezig met de sollicitatiecommissie. Helaas is er op dit moment nog geen
geschikte kandidaat geselecteerd voor de vacatures.
Nog steeds komen er sollicitaties binnen. Vanmiddag spreek ik met het bestuur over hoe we
meer aandacht kunnen genereren voor onze vacatures.
In onderbouw 1 is Marjolijn aan de slag gegaan. Marjolijn is er van maandag t/m vrijdag. In
onderbouw 2 is Jessica de leerkracht. Verder is Maartje daar de extra leerkracht. Maartje werkt
bij de opvang van de School of Understanding en werkt maandag, dinsdag en donderdag van
11.00 tot 14.30 als leerkracht in de groep. Op woensdag en vrijdag werkt Maartje van 8 tot
16.30 uur. Maartje is opgeleid als pedagoog in het Hoger Beroepsonderwijs.

diverse
• We hebben op de verdieping alle toiletten nu
beschikbaar voor de leerlingen. Op maandag, dinsdag en
donderdag worden de toiletten nog eens extra
schoongemaakt rond 14.00 uur.

• De brieven aan de ouders die gebruik maken van de

•
•

mogelijkheid om in de voorjaarsvakantie hun kind naar
school te laten gaan zijn verstuurd. Cybele staat voor de
groep die naar school komt en Jessica is aanwezig voor
ondersteuning.
We zijn druk met de planning voor de vakanties van
volgend jaar. Een conceptplan ligt op dit moment bij ons
bestuur.
Een groepje ouders is bezig met de talentendatabase van
de school. We willen bijvoorbeeld kijken hoever we
komen met talenten in en rond de school voor een
naschools programma voor kinderen. Uitwerking hiervan
valt waarschijnlijk in het volgende schooljaar.

• Ik heb nog steeds een grote stapel met Schoolwijzers hier
•

liggen. Hierin staat alle achtergrondinformatie van de
school inclusief vakanties en dergelijke.
Er zijn af en toe leerkrachten die meer dan..
geïnteresseerd zijn in ons concept. Als wij het idee
hebben dat deze leerkrachten een versterking van ons
team zouden kunnen vormen dan nodigen we ze uit om
eens mee te kijken. Komende week komt er op maandag
iemand meekijken met Jessica en op donderdag komt er
iemand meekijken met Annuska. Alle andere aanvragen
wijzen we op dit moment af om ons te kunnen focussen
op waar we goed in willen zijn.

vooruitblik
We hebben een nieuwe leerkracht aangenomen voor ons traject tweetalig onderwijs
en internationalisering. Sydney Plummer komt bij ons op de dinsdagen werken.
Sydney is Amerikaans en heeft een afgeronde opleiding Master of Science in
Education. Sydney zal beleid ontwikkelen voor het leren van de Engelse taal op onze
school en zal ook in de leergroepen meedraaien om Engelse les te geven.
Op 16 en 17 februari hebben we twee studiedagen achter elkaar. Op die dagen zijn
de kinderen vrij.

agenda
6-2: bezoek externe leerkracht
9-2: fieldtrip deel onderbouw:
supermarkt
bezoek externe leerkracht
10-2: inloop voor ouders
tussen 8.10 en 8.30 uur
13-2 t/m 17-2:
snuffelstage 3e jaars Pabo
student
16-2 &17-2:
Kinderen geen les.
Studiedagen SoU-AW
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