[ Nieuwsbrief #4; vrijdag 22 november 2019 ]

Kalender
_______________________________________________
•
•
•
•

Di 26 nov
Do 5 dec
Vr 6 dec
Va. 9 dec

•

Vr 13 dec

19:30 Ouderraad
Sinterklaas(feest) op school
Leerlingen zijn vrij
Start thema Kerstmis
Vanaf 08:45 versieren van de school (samen met de ouderraad)
Nieuwsbrief #5

Vanuit de directie
_______________________________________________
Beste ouders en verzorgers,
Ik heb Ozosnel al een paar keer gehoord terwijl hij over het dak van de school galoppeerde. En niet alleen ik,
maar ook een heleboel kleine, gespannen gezichtjes lopen er door de gangen, en kijken met zeer grote ogen
naar de stal… Ongelooflijk hoe snel hij over het dak racet van de ene kant naar de andere kant van de school.
Ook de tijd vliegt voorbij, en voor je het goed en wel beseft is het pakjesavond en staat er ook alweer een
kerstboom te trappelen. We hopen dat iedereen een heel leuke en fijne tijd zal hebben.
Vorig schooljaar zijn we op school met een pilot gestart rondom begrijpend lezen. We hebben gekeken of
groepsoverstijgend werken in de bovenbouw een positief effect kon hebben op het leesbegrip en de resultaten.
Met een goed doordacht plan hebben we dit uitgeprobeerd. Leerlingen uit de bovenbouw, met vergelijkbaar
niveau vormden ‘een groepsdoorstijgend klasje’.
Tijdens de evaluatie en na een gesprek met een expert van onze methode (Nieuwsbegrip) aan het begin van
huidige schooljaar zijn we tot de conclusie gekomen dat de aanpak niet het gewenste effect blijkt te hebben.
Niet dat de resultaten minder zijn geworden, maar het leverde niet de gehoopte leerwinst op. Ook bleek het
systeem sterk afhankelijk van de personele bezetting waar weinig tot geen rek in zit. We gaan nu door met het
werken op verschillende niveaus, maar dit doen we alleen binnen hetzelfde leerjaar en waarbij leerlingen in
meer in tweetallen samen lezen. We blijven dit monitoren en bijstellen wanneer dit nodig blijkt.
Tot slot wil ik u alvast inlichten over het feit dat we op korte termijn een app gaan gebruiken op de Werft. Waar
we nu te maken hebben met verschillende communicatiekanalen, denken we met een app voor een groot deel
tegemoet te kunnen komen aan meer helderheid en eenduidigheid. U moet dan denken aan toepassingen als
de school verstuurt pushberichten over ‘de bus van het schoolreisje is vertraagd’, of ‘een herinnering dat er een
studiedag is’, ‘het digitaal plannen van ouderavonden’, foto’s uit de klas (zoals Klasbord), de kalender van het
schooljaar, etc.,
We zijn in de achtergrond nog bezig, en zodra hier duidelijkheid over is, zullen we dit met u delen. Daarna
nemen we u mee in welke stappen u dient te zetten om de app te downloaden, op welke manier we de app
zullen gebruiken en wat u bijvoorbeeld kunt verwachten ten aanzien van de bereikbaarheid van het team.
Maar voor nu: Nog even geduld a.u.b.

Martijn van Ooijen
Directeur De Werft
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Algemeen nieuws
_______________________________________________

Bezoek Sinterklaas aan de school
Donderdag 5 december bezoekt Sinterklaas onze school. De kinderen gaan die dag eerst naar hun eigen klas.
Daarna zullen ze samen met hun leerkracht naar het bovenbouwplein gaan om de Sint te verwelkomen. Gezellig
als u rondom het plein blijft kijken. We zetten wel een route af zodat de Sint een mooie entree kan maken op
het plein. We vragen u hier rekening mee te houden en even te kijken waar het ‘afzetlint’ allemaal hangt.

Sociale veiligheid-coördinatoren en vertrouwenspersonen
Op maandag 11 november jl. zijn sociale veiligheidscoördinatoren van school: Anja Martens en Lidwien de Vaan
de groepen 5 t/m 8 rondgegaan. Zij hebben uitleg aan de kinderen gegeven over de invulling van hun rol als
sociale veiligheid-coördinator en als vertrouwenspersoon. Vooraf hebben de kinderen met hun eigen leerkracht
naar een filmpje gekeken over plagen en pesten.
In eerste instantie zal altijd eerst de eigen leerkracht (samen met ouders) aandacht hebben voor het
pestprobleem in de klas, maar mocht er daarna nog steeds sprake zijn van (structureel) pestgedrag, dan komt
de sociale veiligheidscoördinator in beeld.
Tijdens de rondgang is er ook uitleg gegeven over wie/wat de vertrouwenspersonen op school zijn: Lidwien de
Vaan en Marja Bosman. Op hen kan een beroep worden gedaan als er sprake is van andere problemen dan
pestgedrag. De vertrouwenspersonen richten zich meer op problemen die invloed hebben op het dagelijks
functioneren op school en thuis, waarbij een leerling hulp nodig heeft om ze op te kunnen lossen.
In de praktijk kan het voor kinderen lastig zijn om te duiden waar het eigenlijk om gaat. Daarom kunnen
kinderen altijd terecht bij een van de drie. Onderling zorgen we ervoor dat kinderen met de juiste personen het
gesprek aangaan.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zullen na de kerstvakantie uitleg krijgen.

Vanuit de buitenschoolse opvang
Beste papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en beste buren,
Hebben jullie tussen 11:30 en 13:30 een paar uurtjes vrij en vinden jullie het leuk om activiteiten te
doen met de kinderen. Dan is het overblijf team van De Werft naar jou op zoek! Wil je dit 1,2,3 of
misschien zelfs 4 dagen doen? Alles is mogelijk! Het is een gezellig team en een leuke bijkomstigheid
is ook dat je kind of kleinkind gratis een boterhammetje kan eten!
Mocht je meer informatie
willen hebben, kom
gerust even langs bij ons!
Of bellen mag ook altijd:
0620213685
Met vriendelijke groet,
Marieke van Hemert
TSO de Werft
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