Nieuwsbrief

Korte Pioniersweetjes
Nieuw schooljaar
Op maandag 3 september zijn we
weer van start gegaan. Hiermee is
het nieuwe schooljaar weer begonnen. We hopen dat alle kinderen en
ouders genoten hebben van de zomervakantie en van de vrije tijd met
elkaar. Het is ook weer fijn om te beginnen.
We gaan dit jaar met een ochtend- en
middagprogramma werken.
In de ochtend staan de vakken lezen,
rekenen en taal op het rooster.
In de middag stappen we over naar
projectmatig werken. We hebben
hiervoor 'Jeelo' aangeschaft. Jeelo
staat voor 'Je Eigen Leeromgeving'
en biedt een integrale aanpak voor de
creatieve en wereld-oriënterende
vakken (aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek en verkeer).
We hebben voor Jeelo gekozen, omdat deze manier van werken goed bij
onze vernieuwde visie én bij onze
kernwaarden 'Samen Ontdekken
Persoonlijk Groeien' past.

We zijn met name blij met de drie pijlers die Jeelo centraal stelt:
1. Samen leven (maatschappij)
2, Samen werken (is samen leren)
3. Zelfstandig leren (persoonlijke ontwikkeling)
Aankomende weken gaan we het
eerste project voorbereiden en na de
herfstvakantie gaan we officieel starten met de leerlingen. Op deze manier komen we steeds dichter bij de
stip op de horizon (visie).
Een visie die naast goed en gedegen
onderwijs (ochtendprogramma) zich
ook richt op andere vormen van leren
(middagprogramma).
Het nieuwe schooljaar gaat nog
steeds over kennisoverdracht en
daarbij ook steeds meer over het
aanleren van vaardigheden.
We gaan er een mooi jaar van maken!

Belangrijke data
Datum

Di. 18 september

Activiteit
Ouder in de klas groep 1/2
MR-vergadering
Ouder in de klas groep 1 t/m 8

Woe. 19 september

Ouder in de klas groep 1/2

Do. 20 september

Ouder in de klas groep 1 t/m 8

Vrij. 21 september

SCHOOLFOTOGRAAF

Do 27 september

INFORMATIE AVOND aanvang 18.45 uur

Ma. 1 oktober

Koffieochtend ouders/directie

Ma. 17 september
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Schoolfotografen
Op vrijdag 21 september
komt de schoolfotografen
groepsfoto's en individuele (inclusief broertjes en
zusjes) foto's maken van
onze groepen en leerlingen.
In de bijlage vindt u hierover een brief van AllesKidzz fotografie.
De intekenlijsten hangen
vanaf woensdag 12 september op het prikbord bij
de ingang van de onderbouw.
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Foldermateriaal
Aan het begin van het schooljaar ontvangt de school veel foldermateriaal
van verschillende bedrijven. Wij willen geen commerciële instelling zijn,
dus wij delen deze folders niet uit aan
de kinderen. Dit wil niet zeggen dat er
geen goede en leuke dingen bij zitten. Om deze reden leggen wij het

materiaal in de centrale hal van de
school. U kunt vervolgens zelf bepalen welke folders u eventueel mee
naar huis wilt nemen. De folders blijven tot eind september (dus ook op
de informatieavond) liggen.

Koffieochtend
Op maandag 1 oktober staat de
eerste koffieochtend voor ouders
en directie gepland.
We zijn dan bijna een maand ‘onderweg’ in het nieuwe schooljaar
en wellicht is het fijn om elkaar
even te spreken. Op deze koffieochtenden kunnen we op een informele wijze schoolse zaken uitwisselen en weten we van elkaar
wat er leeft. De koffie en thee
staan om 8.25 uur voor u klaar in
de personeelskamer. U bent van
harte welkom!

Ouder in de klas
Ieder jaar organiseren de leerkrachten een ‘ouder in de klas’ moment
voor onze ouders.
Op dinsdag 18 september en op donderdag 20 september gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 aan de eigen
ouders laten zien wat zij zoal doen en
beleven op school. Kunt u beide dagen niet, dan mag uw kind ook iemand anders uitnodigen (opa, oma,
buurvrouw of anders). In groep 1/2
wordt een andere vorm van ‘ouder in
de klas’ gekozen in dezelfde week.
Van maandag 17 september t/m donderdag 20 september kunnen ouders

zich voor één moment inschrijven om
de ‘start’ van de "kleuterochtend' bij
te wonen.
Het kleuteronderwijs kent veel structuur, omdat deze jonge leeftijdsgroep
zich daar veilig en prettig bij voelt. Het
is leuk voor u als ouder om te zien
hoe deze structuur vorm wordt gegeven en hoe kinderen dit vervolgens
beleven.
Hoe schrijft u zich in voor een ‘ouder
in de klas’ moment? U kunt zich
vanaf vandaag (dinsdag 11 september) inschrijven. De intekenlijsten
hangen bij iedere groep op de deur of

Informatie-avond
Op donderdag 27 september staat de
informatieavond voor u gepland.
Ieder jaar verzorgen de leerkrachten
dit voor onze ouders. Het geeft ouders informatie over een bepaald
leerjaar, maar mooier nog, ouders
ontmoeten elkaar op deze avond en
uiteraard ontmoeten de ouders daarnaast ook de teamleden.
Ieder jaar is een belangrijk jaar voor
uw kind(eren) en daarom vinden wij
het ontmoeten van elkaar van belang.

Hoe de avond eruit ziet, is nog niet
helemaal bekend. Ik houd u hiervan
op de hoogte. De avond start in ieder
geval om 19.00 uur en de koffie en
thee staan vanaf 18.45 uur voor u
klaar. We verwachten dat de avond
rond 21.30 uur afgelopen is.
Het exacte programma krijgt u nog
van ons, maar u kunt de ouderavond
alvast noteren in de agenda (donderdag 27 september om 19.00 uur.

worden door de leerkracht verstuurd
via Parro. U kunt dan kiezen voor één
moment (van 8.25 uur tot uiterlijk
9.00 uur).
U mag zich voor één moment inschrijven om de hoeveelheid ouders
per keer beter te kunnen spreiden.
Heeft u meerdere kinderen op
school? U kunt dan van twee momenten gebruik maken, maar u kunt
ook op één ochtend twee (of meer)
groepen langsgaan tot ongeveer
9.00uur.
We hopen vooral de schoolbeleving
met u te kunnen delen!

Schoolmelk
Met ingang van dit schooljaar blijven de kinderen op woensdag en
vrijdag ook op school voor de
lunch. De kinderen krijgen op die
dagen nog geen schoolmelk voor
de lunch. Ouders kunnen op de
website van Campina dit zelf aanpassen als ze dat willen.
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Eindresultaten
Eindresultaten van Cito
De E (eind) toetsen zijn achter de rug.
We hebben in juni onder onze leerlingen van groep 3 t/m 7 de Cito-toetsen afgenomen. De individuele resultaten van uw kind heeft u in het rapport kunnen lezen. Maar hoe doen wij
het als school ten opzichte van het
landelijk gemiddelde?
We kunnen in alle eerlijkheid zeggen
dat we nu vier jaar op een rij groei laten zien of dat we de goede resultaten volhouden op alle vakgebieden.
De kinderen werken hier hard voor en
het team geeft goede ondersteuning.
We zijn blij met die groei én we zijn
trots op ons volhouden.
We hebben niet alleen naar tevredenheid de onderwijsvernieuwingen
neergezet, maar we hebben ook weten te borgen. We blijven investeren
in het verscherpen van ons onderwijs
en het volhouden van de doorgaande
lijn. En bovenal doen we het met elkaar.
Hier even de resultaten op een rij:
DMT (technisch lezen)
Groep 3 scoort rond het landelijk gemiddelde. We houden de aanpak van
technisch lezen vol, omdat we de ervaring hebben dat juist het volhouden
van de intensieve aanpak (het koorlezen) de kinderen boven het landelijk gemiddelde brengt. Dit hebben de
andere groepen eigenlijk al min of
meer bewezen. Alle andere groepen
scoren dan ook ver boven het landelijk gemiddelde.

Rekenen en Wiskunde
Alle groepen blijven boven het landelijk gemiddelde scoren. Hier zijn we
heel trots op. We hebben enorm veel
groei gemaakt met onze leerlingen
op rekengebied. We werken uiteraard met de methode ‘Wereld in getallen’, maar daarnaast besteden we
elke vrijdag extra tijd aan getalbegrip
door de ‘vertaalcirkel’ in te zetten. Dit
blijkt een mooie toegevoegde waarde
te zijn.
Spelling
Groep 3 laat hier een mooie groei
zien. Zij scoren nog onder het landelijk gemiddelde, maar hebben zich
ruim boven de 100% ontwikkeld.
Deze groep begint echt aan het begin
op spellingsgebied. Zij moeten het
automatiseren van spellingsregels
nog onder de knie krijgen. We hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat
lukken, omdat alle andere groepen
laten zien dat dit in orde komt. Alle
andere groepen scoren namelijk ver
boven het landelijk gemiddelde en
hebben de inhaalslag bovengemiddeld goed gemaakt.
Begrijpend lezen
Groep 5 scoort rond het landelijk gemiddelde. We zien ieder jaar in groep
5 dat het begrijpend lezen even lastiger wordt. In groep 3 en 4 is het begrijpend lezen meer praktisch (je kunt
de antwoorden min of meer uit de
tekst halen). In groep 5 maken we de

stap naar meer inzicht in de tekst krijgen. De kinderen moeten dan meer
tussen de regels door kunnen lezen,
verbanden kunnen leggen en de
juiste conclusies kunnen trekken. Dit
is altijd even schakelen en wennen.
We investeren naast het begrijpend
lezen ook in woordenschatonderwijs
en nog steeds in technisch lezen. We
ervaren ieder jaar weer dat groep 5
met deze intensieve aanpak groei
laat zien.
Alle andere groepen scoren boven
het landelijk gemiddelde.
Tot slot
Kortom, we kijken terug op een goed
schooljaar en zijn oprecht tevreden
over de onderwijskwaliteit die wij leveren als school. We hebben daarom
dan ook geen specifiek plan van aanpak gemaakt, maar juist besloten dat
het om ‘volhouden’ gaat. De doorgaande lijn gaat door, dat is wat we
vooral voor ogen houden en verscherpen waar nodig. Uiteraard worden er wel ‘plannen van aanpak’ geschreven voor de ondersteuning in
iedere groep (specifiek gericht op
groepjes leerlingen). Deze plannen
van aanpak worden verwerkt in de
zogeheten onderwijsplannen, die
een belangrijk onderdeel zijn van
onze onderwijskwaliteit en horen bij
de zin ‘de doorgaande lijn gaat door’.

Koptelefoons/oortjes
Voor diverse projecten werken de
kinderen samen op een chromebook. Hiervoor hebben we veel
koptelefoons nodig. We vragen
de kinderen van groep 3 t/m 8 hun
eigen koptelefoon/oortjes aankomende weken mee te nemen naar
school. Een eenvoudige koptelefoon of oortjes zijn voldoende
(neem geen dure apparatuur mee
naar school).
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Schoolvoetbal
Zaalvoetbalcompetitie 2018-2019
Het sportbedrijf Amstelveen organiseert ook dit jaar weer het zaalvoetbaltoernooi voor kinderen van groep
7 en 8. Samen met je klasgenoten
lekker voetballen tegen kinderen van
andere basisscholen uit Amstelveen.
Elk team speelt in elke periode 5 á 6
wedstrijden van 20 minuten.

De competitie begint op woensdag
10 oktober 2018. De laatste speeldag
van de eerste helft van de competitie
is op woensdag 19 december 2018.
Op 9 januari start de tweede helft van
de competitie. Alle teams spelen ook
dit deel van de competitie. De slotdag

is op woensdag 19 maart. De competitie is voor jongens en meisjes uit de
groepen 7 en 8
Een team zonder volwassen begeleider wordt niet toegestaan.
Elk team bestaat uit minimaal 7 jongens of meisjes.
Inschrijven t/m 13 september

Ophalen van kinderen
We vragen de ouders, die hun kind
ophalen aan de kant van de WillemAlexanderschool (WAS), rekening te
houden met de spelende kinderen
van de WAS.
Op deze manier houden beide scholen overzicht op de eigen leerlingen.
Wilt u om 14.00 uur wachten op het

stuk plein tussen de schuur en ons eigen schoolgebouw? De kinderen van
de WAS kunnen dan spelen tussen
de schuur en hun schoolgebouw. Zo
houden we de pleinen even apart van
elkaar.
Tot slot willen we u ook vragen om
het schoolplein bij de pannakooi op

en af te lopen en niet de ingang te gebruiken bij de WAS. Op deze manier
lopen we niet door elkaars kinderen
heen en houden we allemaal het
overzicht.
Dank voor uw begrip.

Gezonde traktaties
Sharif uit groep 7 trakteerde nog voor
de zomervakantie op heerlijke fruitstokjes.

Leticia vierde 4 juli haar 7e verjaardag in groep 3 met heel gezonde
vuurpijlen. Hmmm lekker
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Alarm slaan op 12 september
De personeelsleden uit het primair onderwijs zijn verontwaardigd dat er in de huidige cao-afspraken niet voor alle functies
één lijn is getrokken in de beloning en het verlagen van de werkdruk. Erkenning en waardering voor onderwijsassistentes,
conciërges, administratie en schoolleiders blijft achter en daarom wordt er morgen actie gevoerd.
Vele scholen zullen morgen om 9 uur een ontruimingsoefening houden, met als duidelijk signaal het brandalarm (alle
leerlingen de school uit!).
Wij staan achter het trekken van één lijn op het gebied van salaris en werkdrukverlaging, maar doen niet actief mee aan
deze actie.
We zijn net anderhalve week onderweg en een ontruimingsoefening is niet wenselijk voor de rust in de school. Een
ontruimingsoefening moet goed voorbereid worden én de leerlingen moeten in onze ogen al enkele weken op school
zitten. Het is van belang dat zo'n oefening zorgvuldig gedaan wordt. Kortom, we zijn voor de actie en doen wellicht op
een ander moment weer actief mee.
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