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Beste ouders,
De zomer is al goed op gang, de temperaturen in de klassen lopen aardig op, kortom: tijd voor
vakantie! Groep acht heeft met een geweldig optreden in het CREA theater afscheid genomen
van onze school. Het was weer een originele musical die tot stand is gekomen door hun eigen
enthousiasme en inzet, maar ook door het harde werk en de creativiteit van leerkrachten en
hulpouders.
Afgelopen dinsdag was de doordraaiochtend, waar alle kinderen alvast konden wennen in hun
nieuwe klas. Altijd een spannend moment zo’n nieuwe stap, maar de sfeer in de klassen was erg
gezellig en positief. Morgen ronden wij het schooljaar af met een studiedag voor het team. In de
ochtend ruimen wij met elkaar de school op. ‘s Middags presenteren de bouwcoördinatoren de
streefdoelen voor het aankomend schooljaar, evalueren wij het afgelopen jaar, vieren wij de
successen en nemen wij afscheid van Doreen Kuijt.
Als ik terugkijk op het afgelopen schooljaar hebben de kinderen, ouders en leerkrachten weer
veel werk verzet. Zo hadden we dit jaar drie innovatieweken met als actueel thema
duurzaamheid. Tijdens deze weken is er intensief samengewerkt aan duurzame ontwikkeling en
bewustwording. Er is veel geld opgehaald voor een waterpomp in Kenia waar schoon
drinkwater getapt kan worden. Tijdens de evaluatie kwam naar voren dat we door de inzet van
de afgelopen jaren en de scholing van bijna het hele team op het gebied van innovatie en
techniek de vaardigheden van de leerkrachten sterk zijn verbeterd. Veel leerkrachten integreren
deze vaardigheden nu ook in de klas buiten de innovatieweken om. Aankomend schooljaar zal
het innovatief leren en de 21ste-eeuwse vaardigheden verder geïntegreerd worden in het
dagelijks werken en niet meer los tijdens innovatieprojectweken plaatsvinden. In plaats hiervan
zal volgend jaar een cultureel thema centraal staan.
Afgelopen schooljaar is er gekeken naar betere alternatieven voor ons aanbod Engels. Er zijn
meerdere methodes uitgeprobeerd in zowel de midden- als bovenbouwklassen. Op onze school
zitten veel leerlingen met een tweetalige achtergrond waardoor het niveau van onze leerlingen
erg uiteen ligt. Hiermee rekening houdend is uiteindelijk gekozen voor de methode ‘Stepping
Stones’. Deze methode heeft een doorgaande leerlijn en een goede aansluiting met het niveau
dat wordt verwacht op de middelbare school.
Tijdens het gehele schooljaar is er aandacht besteed aan de didactische vaardigheden van de
leerkrachten. De directie en de leerkrachten hebben veel lessen bij elkaar geobserveerd. De
bevindingen hiervan zijn besproken in de bouwen, waarna nieuwe acties zijn ondernomen.
Door met de kinderen tijdens een lesje meer de focus te leggen op begrip en het bespreken van
strategieën, kan de leerkracht eerder bepalen waar de hulpvraag ligt en zo beter inspelen op de
behoefte van het kind.
Er is veel werk verzet, er is gestaakt, de formatie is ondanks het lerarentekort toch weer rond
gekomen. We kunnen met een gerust hart de vakantie tegemoet zien!
Namens het team wens ik u en alle kinderen een fijne zomervakantie toe en bedank ik u hierbij
voor de prettige samenwerking en alle hulp van het afgelopen jaar!

Met vriendelijke groet,
Valeri Ligterink

Vrijdag 20 juli
Maandag 3 september
Woensdag 5 september
Vrijdag 14 september
Maandag 24 september

Belangrijke data en afspraken
Begin zomervakantie - alle kinderen vrij
1e schooldag
08.45 uur Schone hoofden dag
Informatieochtend 2- en 3 jarigen
Klassenavond OB en BB 19.30 tot 20.30 uur
Klassenavond MB 20.30 tot 21.30 uur

Planner
In de bijlage de jaarplanner van 2018-2019. Omdat ouders dit prettig vonden, hebben wij ook dit
jaar de planner weer apart gemaakt, zodat u deze kunt uitprinten. Houdt u wel altijd de kalender
van de website in de gaten in verband met eventuele wijzigingen.

