Een goede basis
voor nu en later!

Nieuwsbrief nr. 11 – Juli 2018
Nieuws uit de school
Nieuwsbrief op de website
Iedere maand plaatsen we onze
nieuwsbrief op de website van de
school. Persoonlijke gegevens van
leerlingen, ouders en leerkrachten zijn
uit deze versie weggelaten, tenzij zij
daar nadrukkelijk toestemming voor
hebben gegeven.
Vooraf…
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar. Nog een kleine twee weekjes en de
zomervakantie breekt aan. Aan het einde van een
jaar blikken we vaak ook even terug. Dat doen we
in deze nieuwsbrief met een verslag over de
ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar. Zo
bent u op de hoogte van de onderwijskundige
ontwikkelingen binnen de school.
Maar naast onderwijskundige ontwikkelingen
waren er ook persoonlijke zaken, en die waren
voor iedereen verschillend. Ziekte en zorg, maar
ook blijdschap en dankbaarheid wisselden elkaar
dit schooljaar af binnen het team, onder de
ouders en bij de leerlingen.
Maar wat door alles heen gelijk is gebleven, is de
trouw van onze God. Hij droeg ons het afgelopen
schooljaar, Hij hielp de kinderen op school, de
leerkrachten met lesgeven en de ouders in
thuissituaties. En het was Gods goedheid dat we
op school iedere dag de Bijbel mochten openen
en de kinderen de weg tot redding en zaligheid
mochten wijzen. Dwars door onze tekorten en
zonden heen, mocht Gods goedheid iedere dag
gemerkt worden. Het onderstaande lied
verwoordt het zo mooi:

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.
Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.
Bruiloft juf Kegelaar
Op woensdag 4 juli hoopt juf Kegelaar in het
huwelijksbootje te stappen met Michel Pater. Een
blijde dag voor hen, waar zowel zij als wij met hen
naar uitkijken. De kinderen van groep 1 en 4 zijn
uitgenodigd om mee te gaan naar de
trouwdienst. De ouders zijn daarover
geïnformeerd.
We wensen de juf en haar aanstaande man een
fijne en mooie dag toe en een goed en gezegend
huwelijk onder de zegen van onze Heere God!
Herinnering
Inloopavond rapporten: groep 3 t/m 7: maandag
2 juli van 19 – 20 uur.
Kennismakingsmiddag
Op maandagmiddag 9 juli komen de klassen in
de nieuwe samenstelling met de nieuwe
leerkrachten bij elkaar.
Bedankmoment
Alle ouders die zich als vrijwilliger inzetten voor
de school zijn op 9 juli uitgenodigd op school,
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vanaf 14.30 uur tot 15.15 uur. U ontvangt hiervoor
geen persoonlijke uitnodiging, maar weet u van
harte welkom!!
Jaarsluiting
Op vrijdagmorgen 13 juli, de laatste
schoolochtend voor de vakantie, sluiten we met
elkaar het schooljaar af in de kerk. Het is goed om
met elkaar de Heere te danken voor alles wat Hij
ons gaf in het afgelopen schooljaar. Ook de
ouders zijn van harte welkom!
Om 10 uur lopen we vanaf het schoolplein in een
rij naar de kerk. Alle ouders kunnen hierbij
aansluiten. Rond 11.00 uur lopen we gezamenlijk
weer terug naar de school. In de klas halen we
onze laatste spullen op wensen elkaar een goede
vakantie en mogen de kinderen naar huis.

Tot slot
Over twee weken is het zomervakantie. We
wensen nu alvast iedereen heel goede weken toe.
Of je nu ver weg gaat of dicht bij huis blijft: we
dragen elkaar op aan Gods bewarende zorg. Ga
met Hem!
En hartelijke groet, namens het team,
J. Teeuw

Ps. Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.
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Maandkalender
Za
Zo
Ma

30 juni
1 juli
2 juli

Kleedjesmarkt
Rapport inloopavond
(groep 3 t/m 7)

Gr. 3-4 Psalm 103 : 6a
Gr. 5-8 Psalm 138 : 4a
Di
Wo
Do
Vrij
Za
Zo
Ma

3 juli
4 juli
5 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli

Kamp groep 8
Kamp groep 8
Kamp groep 8
Kennismakingsmoment
Dank-u-wel-moment
Gr. 3-4 Psalm 103 : 6b
Gr. 5-8 Psalm 138 : 4b

Di

10 juli

Wo 11 juli
Do
Vrij
Za
Zo
Ma
Di
Wo
Do
Vrij
Za
Zo

12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli
22 juli

Gala groep 8 (13.15 uur)
Afscheidsavond groep 8
Snoep uitdelen
Rapporten mee
Kleedjesmarkt
Jaarsluiting in de kerk
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie
Zomervakantie

Uitnodiging
bedankmoment
voor alle ouders die zich als
vrijwilliger inzetten voor de school.
Maandag 9 juli van 14.30 – 15.15 uur
inloop in de zorgklas van de school.
De koffie en wat lekkers staan klaar.

Van harte welkom!

Inmiddels een bekende en leuke traditie in de laatste
schoolweek: op donderdagmiddag 12 juli willen we onze
jaarlijkse kleedjesmarkt organiseren voor kinderen vanaf
groep 3. De kinderen kunnen zelf spullen verkopen, zoals
boeken, speelgoed enz. op het schoolplein. Ze mogen zelf
een plaatsje zoeken waar ze (op een kleed) hun koopwaar
uit kunnen stallen. Het schoolplein is vanaf 12.45 uur open
om een verkoopplekje in te richten.
De opbrengst is voor de kinderen zelf. Het is de bedoeling
dat er redelijke prijzen gevraagd worden. Het zou fijn zijn als
u uw kind(eren) helpt met het brengen van de koopwaar.
Maar u mag natuurlijk ook op de markt blijven en
meehelpen. De kinderen van groep 1 en 2 bezoeken ook de
markt. Als de kinderen bijv. € 1,- meekrijgen, kunnen ze
misschien ook wat kopen. De markt begint om 13.25 uur en
is om 15.00 uur weer afgelopen. Pas om 15.15 uur mogen
de kinderen naar huis.
Ook opa’s en oma’s en andere bekenden zijn van harte
welkom!
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met
meester Hakkert.

Afspraken voor de kinderen die spulletjes verkopen:
1) Alles wat overblijft neem je na afloop weer mee naar
huis.
2) Neem een tasje mee waar je afval e.d. in kunt doen, wat
je mee naar huis kunt nemen. De ruimte in de
schoolcontainer is zeer beperkt.
3) Laat je plaatsje en het schoolplein weer keurig achter!!
Willen de ouders toezien op bovenstaande punten?
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Verslag van de schoolontwikkeling
Hierbij zetten we de belangrijkste schoolontwikkelingen van het afgelopen jaar op een rij.
Onderwijskundige ontwikkelingen
 Hoog- en meerbegaafdheid
We hebben op school een instrument aangeschaft waarmee we beter hoog- en meerbegaafdheid
kunnen signaleren bij kinderen.
Ook dit jaar konden weer diverse kinderen begeleid worden in de kangoeroegroep.
 Leesonderwijs
In het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het leesonderwijs op school. Onder leiding van een
leesspecialist hebben we gekeken hoe onze leesresultaten verbeterd zouden kunnen worden. De
leerkrachten zijn n.a.v. klassenconsultaties gecoacht. Ook is gericht gekeken hoe we de kinderen
meer kunnen motiveren om te lezen. Lezen is immers leuk! In één van de nieuwsbrieven dit jaar
hebben we u als ouders daar ook bij betrokken.
 ICT
Op ICT-gebied staan de ontwikkelingen niet stil. Naast het werken op de Snappet (vanaf groep 4)
wordt ook de chromebook volop ingezet. Dit jaar zijn we overgegaan op werken ‘in the cloud’.
Vanuit een beveiligde online omgeving wordt gewerkt met software, waarmee de kinderen werken
en leren.
 Muzikale vorming
Dit schooljaar hebbe we als team gekozen voor een methode die meer structuur geeft aan het
muziekonderwijs op school. De methode Eigen-wijs is aangeschaft en geeft m.b.v. het digibord
leuke en leerzame invulling aan het muziekonderwijs.
 Rekenonderwijs
Er zijn dit schooljaar diverse rekenmaterialen aangeschaft om het rekenonderwijs te ondersteunen.
Binnen het team is nagedacht over rekenleerlijnen binnen de groepen. De werkwijze met het
rekenen in niveaugroepen krijgt steeds meer vorm op Snappet. Er wordt individueel maatwerk
geleverd op het niveau van het kind.
 Leerlingenzorg
Ook het afgelopen jaar konden we veel leerlingen extra begeleiding bieden op school. Zo was er
een aantal dagdelen zorgklas en werd er gerichte begeleiding en RT geboden voor verschillende
vakgebieden. Diverse kinderen kregen dyslectiebegeleiding, begeleiding vanuit het
samenwerkingsverband, sociaal-emotionele begeleiding, speltherapie of een andere passende vorm
van ondersteuning. We zijn dankbaar dat we op school zoveel mogelijkheden hebben om kinderen
te begeleiden.
Kwaliteitszorg binnen de school
 Resultaten
Ieder schooljaar evalueren we de opbrengsten van ons onderwijs. Hoewel toetsuitslagen slechts
deels meten hoe het met een kind gaat, is het wel een belangrijke graadmeter voor o.a. de
inspectie. De score van de Eindtoets is daarvoor leidend. Hieronder ziet u onze scores:
Score Eindtoets
Schoolscore
Land. gemiddelde

2016
538,7
534,5

2017
534,6
535,1

2018
536,2
534,9
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Ondergrens

534,0

534,0

534,3

 Kwaliteitszorgcommissie
In mei heeft de bovenschoolse kwaliteitszorgcommissie van onze stichting een schoolbezoek
afgelegd. Tijdens dit bezoek zijn verschillende onderdelen van de school onder de loep genomen,
zoals de resultaten, de leerlingenzorg, de sociaal-emotionele begeleiding en het
leerlingvolgsysteem. We kregen een compliment over de gang van zaken op school.
 Professionalisering
Binnen het team denken we voortdurend na over hoe we voor de klas staan. Een juf of meester is
nooit uitgeleerd! Tijdens studiedagen en vergaderingen hebben we ons bezonnen op technieken
die de betrokkenheid van leerlingen vergroten. Ook dachten we met elkaar na over onze leeslessen,
rekeninstructie en het werken met KIJK en groepsplannen in de onderbouw.
Dit schooljaar hebben we ook gekeken naar de administratieve taken van de leerkrachten. Wat
nodig is zullen we rapporteren, wat niet noodzakelijk is achterwege laten. Ook kijken we kritisch
naar de taken die leerkrachten doen binnen de school. De werkdruk is soms hoog en het lesgeven is
intensief. Met elkaar keken we wat echt nodig is en waar de kinderen echt mee geholpen zijn.
Gebouwzaken
 In de komende zomervakantie zal er e.e.a. veranderd worden. Het overblijf/bieblokaal wordt als
leslokaal ingericht voor groep 3.
 Diverse schilderwerkzaamheden zijn dit schooljaar verricht.
 De vloer in de hal heeft een schrobbeurt gehad, maar nog niet het gewenste effect gehad. We
bezinnen ons op andere maatregelen.
 Het netwerk op school gaat verdwijnen. Alle computers worden ingericht op werken in de cloud. Zo
werken we tevens AVG-proof.
Tot slot
Het onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. Steeds zijn we bezig om het onderwijs te verbeteren. Met
elkaar werken we aan ons motto ‘De EHS: een goede basis voor nu én later!’
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