Regels en routines

Nieuwsbrief 6, 31 januari 2020
Vandaag en gisteren was onze school gesloten.
Deze keer hebben we “meegestaakt”. De nadruk ligt
bij ons niet op meer salaris en minder werkdruk. We
staken uit solidariteit met onze collega's in de grote
steden. Zij merken als eerste het grote tekort aan
leraren.
Wij toch ook: in onze invalpool zijn nauwelijks
leerkrachten nog te vinden. Een griepgolf heeft
desastreuze gevolgen op scholen. Tot nu toe zijn er
weinig zieken bij ons op school, daar zijn we erg blij
mee.
We hebben een noodplan voor de korte termijn
klaarliggen. Inzet van collega’s die meer willen en
kunnen werken, collega’s die extra ondersteunen
in groepen, collega’s die werkdruk verlichting
geven, studenten.
We vallen jullie zo min mogelijk ermee lastig, maar
het is goed te weten dat we intern er alles aan
doen om dat zo te houden. Een collega die half
ziek op school lesgeeft, sturen we op tijd naar huis,
dan maar even niet aanwezig op de
teamvergadering. De eigen groep gaat voor alles.
We zien gelukkig bij veel ouders steun. Ook ons
bestuur steunt ons en betaalt “gewoon” door.
Daarom zijn we gisteren op school met elkaar
geweest. Er is gewerkt en samen hebben we
geluncht.
Het lerarentekort is niet 1-2-3 op te lossen, maar voor
jullie kinderen moeten we ons hiervoor sterk maken.
Onderwijs in Nederland moet gegeven worden door
de beste, hoogopgeleide leraren. We bedanken jullie
voor alle support!

Oud-papier ophalers!!
Lekker aan de vrachtauto hangen en de wilde haren in de wind laten wapperen! Lekker door weer en
wind achter de vrachtwagen aanlopen en papier kliko’s inladen (ideale work-out)….
Dit is je kans om je jeugddroom te realiseren… we zoeken vaders (en natuurlijk ook moeders) die 2 á
3 keer per jaar op een zaterdagochtend (9.00 uur – 12.00 uur) willen helpen bij het ophalen van het
oud-papier in de wijk.
Met de opbrengsten van het oud-papier kan de school ‘extra’ activiteiten organiseren bijv. Mad
Science, het school(plein) leuk aankleden, extra chromebooks).
Wil je helpen, stuur dan even een berichtje naar wereldwijs@opahouten.nl
Coördinator oud-papier Wereldwijs
Martijn Kunnen
06-10164026

JA, ik help graag mee met het ophalen van Oud Papier!!

Rapport 1 gaat vrijdag 7 februari mee naar huis
In de afgelopen weken hebben onze leerlingen hard gewerkt aan de Cito toetsen. Deze nemen we af
om een breed beeld te krijgen en te vergelijken met onze eigen “data” (= observaties, methode
toetsen, gesprekken met leerlingen, enz.). Na het verwerken zijn alle leerkrachten druk met het
invullen van het rapport. Gelukkig hebben we tegenwoorden “hulp” van ons leerling
administratiesysteem PARNASSYS. Het systeem genereert alle data tot een rapport waar we zelf nog
in kunnen werken om observaties op te schrijven, zodat we de leerlingen echt goed zien en
beschrijven. Dit schooljaar maken de kleuterleerkrachten ook het rapport in PARNASSYS.
De deadline voor de rapporten invullen ligt op maandag 3 februari 9.00 uur. Vanaf dat tijdstip gaan juf
Jorike en meester René alle rapporten lezen, geven feedback en halen “tiepfautjes” eruit. Op
woensdag 5 februari print juf Hanneke (de Wolf) alle rapporten, waarna de leerkrachten de rapporten
in de mappen doet.
Voordat het rapport mee naar huis gaat op vrijdag, hebben de leerkrachten het met jullie kind
besproken.
Bij het rapport zit een begeleidend schrijven en invulstrookje. Verzoek: graag het strookje maandag
10 februari op school inleveren. We maken met elkaar de planning maandagmiddag en mailen deze
naar de ouders die zich hebben aangemeld. De spreekavonden vinden plaats op donderdag 13
februari en dinsdag 18 februari.
Project “Wereldwijs op wereldreis”
Na de voorjaarsvakantie gaan we met alle
groepen op wereldreis. We werden geïnspireerd
door het thema afgelopen jaar van de
Kinderboekenweek “Op reis”. Aan het begin van
het schooljaar willen we alle aandacht besteden
aan de goede start van het leren in alle groepen.
Daarom dit project later. Het staat niet op onze
jaarplanning, maar we krijgen er veel energie van
en het thema “Wereldwijs op wereldreis” past
natuurlijk prima bij onze school en onze visie. Alle
groepen kiezen een bepaald land en gaan dit
land verbeelden in de groep.
Planning tot nu toe:
 Maandag 2 maart: start project in de
eigen groep
 Dinsdag 3 maart: Theatervoorstelling
‘De Theaterhelden’ Toen Joost nog
geen tak was en de kleine Baron
 Dinsdag 10 maart: Grote Chemie dag, de hele school
gaat aan de slag, onder begeleiding van deskundigen,
met dit onderwerp. Pas niet helemaal bij het project,
maar wel erg zinvol. Hulp van ouders is zeer welkom!
 Vrijdag 20 maart: afsluiting project, ouders nodigen we
uit!
Kort nieuws
 Wereldwijsraad 5e bijeenkomst op woensdag 8 januari 2020: Noah vraagt of er een “gekke

dag” georganiseerd kan worden, de kinderen uit de wereldwijsraad bespreken dit in de
klas en komen met onderwerpen.
Het valt Taran op dat het trefbalveld nog niet geverfd is. Het weer is nog niet zo goed
geweest om al te verven. Bij langer droog weer zal het veld geverfd worden.
Verder komen er wat vragen langs die in de groepen besproken zullen worden.


Verzoek van 2 oud-leerlingen: Wij zijn twee vwo 6 leerlingen van De Passie in Utrecht. Dit jaar
moeten wij een profielwerkstuk schrijven. Wij willen een bedrijf beginnen dat zich richt op het
buitenspelen onder kinderen. U zou het als een soort buitenschoolse opvang kunnen zien. Ons
plan is om na schooltijd de middag door te brengen met sport en spel en actief buiten bezig te zijn
met de kinderen. Tegenwoordig komen kinderen steeds minder buiten. Wij zijn benieuwd of u
hetzelfde merkt bij uw kind(eren), daarom hebben wij de volgende enquête opgesteld:
https://www.survio.com/survey/d/A6U9L3Y1



Gevonden voorwerpen: onze bakken puilen weer uit. Vanaf maandag 3 februari liggen de
voorwerken die achterblijven op tafels uitgestald in de bovenbouw hal.

Nieuws van de BSO
We hebben de afgelopen weken weer leuke dingen
gedaan op de BSO. We hebben activiteiten gedaan die
met de winter te maken hebben, ook al hebben wij geen
sneeuw dit jaar, de kinderen hebben toch een leuke
sneeuwpop gemaakt van een sok en een iglo van
suikerklontjes. De kinderen zijn ook bezig geweest om
een mooi bloempotje te maken met wasknijpers, deze
werden geverfd en daarna gevuld met aarde en
tuinkerszaadjes. Superleuk! Gisteren met de stakingsdag
waren er 4 kinderen op de BSO, we hebben de bak met
Lego omgekiept en mooie bouwwerken gemaakt (zie
foto)
In maart hebben we weer een leuke NSA-activiteit. We
gaan Capoeira doen! Op dinsdag 3, 10 en 17 maart van
16.30-17.30 uur wordt dit gegeven door Casca Dura.
Groetjes, Valesca en Suzanne
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