Agenda
30 maart
1 april
2 april
5 april
14 t/m 16 april
15 april
20 + 21 april
22 april
23 april
26 april t/m 7 mei
9 mei

Mad Science geeft wetenschapsles
Paasontbijt
Goede vrijdag, alle kinderen vrij
Tweede Paasdag, alle kinderen vrij
Kamp groep 8, is verplaatst naar juni (data volgen nog)
Verkeersexamen groep 7
IEP-eindtoets groep 8
Koningsspelen
Het nieuwe Wisseltje komt uit
Meivakantie
Moederdag

Nieuws van de directie
Wat hebben we fijne weken achter de rug. De
school ‘gewoon’ open en geen nieuwe
maatregelen waar we ons onderwijs op aan
moesten passen. Helaas hebben we wel onze
eerste klas in quarantaine gehad, maar ook zij zijn vanaf maandag weer op school.
Dat is misschien wel de grootste winst in deze bijzondere tijd, dat je zo kunt genieten van
de ‘gewone’ dingen. Ik merk het ook aan de kinderen. Ze komen echt blij naar school,
hebben zin in de dag. Lekker samen met hun klasgenoten de lessen volgen, samen
buitenspelen, fijn bewegen in de gymzaal.
Deze afgelopen weken hebben we wel gemerkt dat de kinderen echt weer even in moesten
komen. In het begin merkten de leerkrachten dat de kinderen aan het eind van de
schooldag moe waren. Zeker in de onderbouw, bij de jongere kinderen, was dit duidelijk
merkbaar. De leerkrachten hielden daar goed rekening mee door aan het eind van de dag
wat meer rust in te bouwen en bijvoorbeeld wat extra speeltijd in te plannen. Zo hebben
we de dagen rustig opgebouwd.
Daarnaast waren de kinderen sommige regels en afspraken even kwijt. Op je beurt
wachten, was wel de lastigste. De kinderen moesten nu de aandacht van de leerkracht
delen met ongeveer 20 andere kinderen, thuis is het clubje natuurlijk wat kleiner. Maar ook
dit is helemaal goed gekomen.

Al deze ervaringen geven veel vertrouwen voor de komende weken. We gaan op volle
kracht vooruit, werken aan nieuwe doelen en herhalen de oude doelen. Zo bouwen we
voort aan de ontwikkeling van de kinderen.
Belangrijke vraag: Hoe wordt het extra geld ingezet?
In de media heeft u het kunnen lezen, er komt flink veel extra geld naar
het onderwijs. Langzamerhand worden de kaders waarbinnen het geld
uitgegeven mag worden duidelijker. Binnenkort komt de overheid met
een overzicht van maatregelen, waaruit je als school kunt kiezen. Het
extra geld komt met ingang van het nieuwe schooljaar. Dat is fijn, zo
hebben we nu de tijd om een goed plan te maken.
Wat voor ons van belang is, is dat het geld echt ingezet wordt voor de
kinderen. We gaan inzetten op het extra begeleiden van de kinderen die
dit nodig hebben, bij voorkeur in kleine groepjes. Daarnaast zullen we mogelijk een deel
van het geld gebruiken om de leerkrachten te scholen, zodat ze nog beter in staat zijn om
in de lessen de kinderen optimaal instructie te geven en extra te ondersteunen.
Als we precies weten hoe we het geld in kunnen en mogen zetten, bespreken we ons plan
met de MR en leest u erover in het Wisseltje.
Ziek of afwezig?
We hebben de laatste weken gelukkig weinig kinderen die vanwege ziekte of omdat ze
tijdelijk in quarantaine moeten, afwezig zijn. Als uw kind niet naar school kan komen, dan
geeft de leerkracht werk voor de eerstkomende dagen mee. We zorgen ervoor dat er altijd
een begeleidend briefje bij is. Mocht u of uw kind er toch niet uitkomen, stuur dan een
mailtje naar de leerkracht. De leerkracht neemt dan even contact op, telefonisch of via
Teams.
Paasontbijt
Om het gemiste kerstontbijt goed te maken, gaan we dit keer met Pasen lekker met alle
kinderen op school ontbijten. De kinderen nemen hiervoor hun eigen ontbijt mee naar
school en eten met hun klasgenootjes samen. We gaan er een gezellige start van de dag
van maken.
Eindtoets groep 8
Ieder schooljaar maken de kinderen uit groep 8 een eindtoets.
Deze toets is verplicht voor alle basisschoolkinderen. Deze
toets vindt plaats in april, ruim na het geven van een advies
voor het voortgezet onderwijs. Deze toets is daar namelijk ook
niet voor bedoeld. De toets wordt afgenomen om te kijken wat de opbrengst per kind is
geweest van het volgen van acht jaar onderwijs.
Er komt echter wel een score uit. Als deze score echt afwijkt van het vastgestelde advies voor
het VO, dan gaan we als school met de ouders in gesprek. Als de score naar boven afwijkt, is
het nog mogelijk om het advies aan te passen.

Fietsexamen groep 7
Ieder schooljaar doen de kinderen van groep 7 fietsexamen. Dat examen
bestaat uit drie onderdelen: een fietscontrole door onze wijkagent, een
theorie-examen dat de kinderen op school maken en een praktisch examen
waarbij de kinderen een route door Uitgeest moeten fietsen. Het eerste
onderdeel hebben ze al gehad, Het theorie-examen staat gepland op 30 maart, het
praktisch fietsexamen op 15 april. We wensen de kinderen weer veel succes!
Veiligheid in de straat
De laatste tijd zien we dat behoorlijk wat kinderen met de auto naar school worden
gebracht. Als u daarvoor kiest, wilt u dan uw auto parkeren in een parkeervak, samen met
uw kinderen uitstappen en dan naar de school lopen? Aan de Anna van Renesselaan zijn
altijd voldoende plekjes om te parkeren.
Mad Science
De wetenschappers van Mad Science komen bij ons op school echte wetenschappelijke
workshops geven. In verband met de corona-maatregelen wordt dit niet in de
speelzaal voor verschillende groepen tegelijkertijd gedaan, maar per groep in
hun eigen lokaal. De kleuters krijgen de workshop ‘alle kleuren van de
regenboog’, groep 3, 4 en 5 ‘tijd voor slijm’ en de kinderen van groep 6, 7 en 8
‘materie in kwestie’.

Dalton over leerinhoud
De leerstof wordt in de groepen aangeboden door middel van:
 Korte instructiemomenten (aan de hele groep, in kleine
groepjes of individueel)
 Via het digikeuzebord en de weektaak
 Via voorinstructie aan enkele kinderen
In principe wordt de leerlijn aangehouden die de methode uitgezet heeft, waarbij we de
vrijheid nemen om de lesstof te variëren of aan te passen.
Vanaf groep 2 wordt er gewerkt met een weektaak via het digikeuzebord. Er zijn kinderen
in groep 1 die ook graag een taakje willen doen en hier maakt de leerkracht dan een taak
op maat voor. Dit gaat ook via het digikeuzebord. Groep 3 werkt met een dagtaak op het
daltonbord en met een weektaak via het digikeuzebord. Als de dagtaak klaar is, werkt uw
kind verder aan de weektaak en/of arbeid naar keuzebord. In groep 4 t/m groep 8 krijgen
de kinderen een weektaak op papier.
Het aanbod in de leerstof is verdeeld in verschillende onderdelen, zoals de basistaak,
verdiepingsstof, herhalingsstof en keuzetaken. Er wordt bij het maken van de weektaak
rekening gehouden met de interesses, het werktempo en het niveau van de leerling.
Koningsspelen
Op donderdag 22 april vieren wij op school de Koningsspelen. Deze dag gaan de kinderen
onder schooltijd en met hun eigen klas lekker sporten.

Nieuws van de overblijf
Gelukkig mogen wij de meeste kinderen weer opvangen, want wat hebben we de kinderen
gemist! Momenteel gaan de overblijfmedewerkers alleen met de kleutergroepen mee naar
binnen om in hun eigen klaslokaal te eten en spelen. Dit bevalt erg goed. Het zijn rustige,
kleine groepjes, de sfeer is gezellig en er wordt goed gegeten. Voor de groepen 3 t/m 7
staan we buiten klaar om die kinderen op te vangen.
De weken tot aan de meivakantie worden we geïnspireerd door het voorjaar en Pasen.
Vrolijke knutselactiviteiten en kleurplaten en leuke ideeën voor buitenactiviteiten liggen
klaar voor de komende opvangdagen. Met het mooiere weer op komst, gaan wij vooral
buiten lekker genieten met de kinderen met bijvoorbeeld een touwtjespring-challenge of
een estafette.
Denkt u eraan uw kind(eren) af te melden als hij/zij ziek of afwezig is? En als u geen
abonnement hebt of uw kind komt incidenteel, meld uw kind dan ook aan. Dit alles kan
handig en snel via de ouderapp. Er is tegenwoordig ook een chatfunctie in de ouderapp, die
bedoeld is om vragen te stellen.
Nieuws van de Peuteropvang
Het is lente! De bloemetjes gaan bloeien en de blaadjes komen weer aan
de bomen. Ook het zonnetje gaat meer schijnen. Het is voorjaar, het is
lente! Dit is ook de tijd dat er jonge dieren worden geboren op de
boerderij. Welke dieren zijn dit, welk geluid maken ze en hoe heten ze?
Samen met Puk gaan we dit met de kinderen ontdekken. Daarnaast gaan
we ook dieren knutselen. En volgende week is het Pasen. Ook daar besteden we aandacht
aan: de thematafels zijn ingericht en versierd en Puk heeft zin in eieren schilderen of eieren
zoeken. Zou dat gaan lukken? Fijne Paasdagen alvast en nog even ter info: Vrijdag 2 april
(Goede Vrijdag) en maandag 5 april (2e Paasdag) zijn de peuters vrij!!!
MR
Deskundige ouder of student gezocht!
De afgelopen jaren is er vanuit de MR veel aandacht geweest voor de PR van de school.
Deze inspanning is heel positief geweest, maar er is gebleken dat dit toch echt wat meer
met zich medebrengt.
Is er een ouder of student met ervaring, enthousiasme en of deskundigheid die de school
hierbij wil ondersteunen?
Wist je dat…
 …. leerlingen in Nederland wereldwijd tot de
beste en de minst gemotiveerde lezers behoren?
 …. in de bovenbouw van het basisonderwijs de
leesmotivatie begint te dalen? Deze daling zet zich verder door op het voortgezet
onderwijs.
 …. leesmotivatie bij jonge kinderen dus serieus genomen moet worden?
Hoe plezieriger lezen wordt gevonden, hoe meer er wordt gelezen en hoe beter
leerlingen in lezen worden, met weer meer leesplezier tot gevolg.

