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Beste ouders, leerlingen en andere lezers,
Terwijl de westerstorm om de school raast en er zelfs op het Kanomeer
schuimkoppen verschijnen door de harde wind, zitten wij heerlijk in de warmte en zijn rustig
aan het werk.
Hoewel rustig, buiten is het Margrietbord al omgewaaid en in de fietsenstalling liggen er meer fietsen
ondersteboven dan dat ze op de standaard staan. En dat geeft natuurlijk reuring bij de kinderen.
Hopelijk blijft de stormschade beperkt tot bovengenoemd.

Studiedag
Afgelopen dinsdag hebben we een goede studiedag gehad.Het thema van deze dag
‘’Samen op reis naar het onderwijs 2019-2023’’.
We hebben eerst onze gezamenlijke drijfveren, waar staan we voor, geïnventariseerd.
Daar kwamen o.a. naar voren:
We doen het samen
We willen kennis overbrengen
We willen kinderen binnensluiten en hen nooit opgeven
We zien ieder kind in haar/zijn kracht
We benaderen kinderen met positief taalgebruik, gewenst gedrag benoemen
We willen oplossingsgericht werken
We bieden het kind veiligheid
Daarna hebben we kernwaarden die we zichtbaar willen maken in het onderwijs op een rijtje gezet.
Daar zijn o.a. de volgende kernwoorden naar voren gekomen:
Veranderend onderwijs, technologie in het onderwijs
Leren buiten de comfortzone; zonder fouten te maken leer je niets
Sociaal veilg
Ontdekkend leren
Bewegen en sociale
vorming
Talenten
Respect
Maatschappij gericht
Ieder kind is succesvol

Met de deze kernwoorden zijn we aan de slag gegaan met voorlopige visiezinnen.

Wat zouden o.a. uitspraken zijn die wij in onze visie terug willen zien?
Wij bereiden kinderen voor op een veranderde maatschappij met technologie als kernvak
Fouten maken is een voorwaarde voor succes
We leren kinderen oplossingsgericht te denken
Talenten ontwikkelen door de diepte in te gaan
In verbinding blijven en de behoefte van ieder kind zien (binnensluiten)
Respect voor anderen én spullen als basishouding
Kennisoverdracht en ontdekkend leren
Met bovengenoemde informatie zijn we uiteindelijk tot de volgende visie gekomen:
Wie je ook bent, wij zien je talent!
Wij geloven dat wij kinderen voorbereiden op de toekomst! Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind
talenten heeft en deze kan ontwikkelen! Leren en ontdekken gaan hand in hand met veiligheid,
motivatie en plezier!
En nu? Ik hoor het u terecht zeggen!
Op dit moment hebben we met o.a. de onderwerpen rond talenten, het Leren zichtbaar maken en
Snappet (een andere werkvorm om de lessen te verwerken) al een aantal stappen gezet in de
richting waar we naartoe willen.
De visie zal ons uitgangspunt zijn voor het nieuwe schoolplan 2019-2023, maar dat betekent niet dat
we dan ineens gaan beginnen aan allemaal nieuwe werkvormen e.d. We zijn op dit moment
bijvoorbeeld al vanaf groep 5 bezig met Topondernemers, waarbij kinderen in kleine groepjes samen
werken aan een onderwerp en uiteindelijk hun nieuw opgedane kennis delen met klasgenoten
middels de presentatie.
We kunnen niet in de toekomst kijken maar dat het onderwjs gaat veranderen en wij de kinderen
daarop voor moeten bereiden is een ding dat zeker is.Daarbij zijn de nodige vragen die naar boven
komen: Waartoe leiden wij onze kinderen op? Is het leerstofjaarklassensysteem waar we nu mee
werken nog houdbaar of gaan we naar andere werkvormen? Zijn de beroepen die er nu zijn er over
10 jaar ook nog? Nieuwe technologie zal ook in het onderwijs zijn intrede doen …..zaken en vragen
waar wij graag onze tanden inzetten!
Natuurlijk kan niet alles in een keer maar de basis is gelegd(en lag er voor een deel natuurlijk al), we
gaan samen op reis naar het onderwijs van de toekomst!

Borden en plafondplaten
In de gymzaal gymmen met een groep kleuters was niet altijd een feest, niet om het
gymmen of de kinderen, maar om de slechte akoetsiek in de gymzaal. De nagalm bleek, na
onderzoek, boven de norm te liggen. Vandaar de maatregelen die nu genomen zijn: platen
die het geluid absorberen tegen het plafond.
En wat een feest is het nu om in de gymzaal te zijn, óók met een groep kleuters! We zijn
heel blij met het resultaat.
In de groepen zijn de digiborden vervangen door touchscreens met digibord software. De borden
waren afgeschreven en het bestuur kon een mooie deal sluiten voor de VPCO Ermelo.

Heeft u misschien al gehoord dat…
Farris Kiks, Sacha van Zanten en Elise Schimmel hun plekje op school helemaal gevonden
hebben?
Kongxuan Chen nu ook bij ons op school zit? Hij voelt zich al helemaal thuis in groep 2!
We binnenkort Beitel (spreek uit als Bettel) Zeregaber-Beraki en Benjamin Kool in groep 1
mogen begroeten?
We hopen dat alle nieuwe leerlingen een fijne tijd mogen hebben bij ons op school!
Er 27 maart techniekmiddag is op school? U hoort er t.z.t. meer over

Vervanging
Na de kerstvakantie is Irma Munnikhuis in groep 7 aan de slag gegaan om Rozemarijn Sluijter te
vervangen. Inmiddels zijn alle partijen al aardig aan elkaar gewend.
Met Rozemarijn gaat het stapje voor stapje beter. U zult haar wat vaker
in de school tegenkomen tijdens haar reïntegratietraject.

Een bedankt waard!
We willen de Oudercommissie heel hartelijk bedanken voor de goede
organisatie van het Nieuwjaarsbal afgelopen vrijdag. Wat was het een
gezellige boel waar de kinderen ontzettend van genoten hebben.
Er zijn ook weer leuke foto’s gemaakt door Rianne Hazeleger,
binnenkort meer daarover.
Nogmaals, ook vast namens de kinderen, heel hartelijk dank Oudercommissie!!

Schoonmaak en luizen
Wat een verrassing om na de vakantie heel veel nieuwe gezichten te zien bij de hoofdluiscontrole.
Wat fijn dat u zich allemaal heeft aangemeld, zo werkt het lekker snel!
Uiteraard willen we ook de schoonmaakouders weer bedanken die zich weer hebben ingezet de
school nét even dat beetje meer schoon te maken.

Rots en Water
Gisteren is groep 6 gestart met het programma Rots en Water. Het programma heeft als doel het
groepsgevoel bij de kinderen te bevorderen. Twee trainers, Jan Putting en Hannie Verkerk, komen de
komende weken het programma uitvoeren op school. De kinderen en trainers waren gisteren
enthousiast over de eerste les, het was een goede start!
Meer weten over het programma? Zie: www.rotsenwater.nl
Tot zover de Kijker met het laatste nieuws. Nog vragen? We horen het graag.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Riet Teunissen

Agenda
5 februari
7 februari
12 februari
20 februari
21 februari
22 februari
26 febr. t/m 2 maart

Inloopavond nieuwe ouders. 19.00 uur-21.00 uur
Inloopmorgen nieuwe ouders. 9.00 uur-12.00 uur.
Deze week de 10- minutengesprekken voor de groepen 1 t/m 7.
Schoolfotograaf.
Rapport
Winterfeest.
Kinderen eten op school
Voorjaarsvakantie

