Beste ouder(s)/verzorger(s),
De afgelopen week was een week met verdriet en vreugde. We
hebben op de Batenstein afscheid genomen van onze overblijf opa
Wim Krol. Hij heeft jarenlang kinderen tijdens projecten en de
overblijf begeleid. Hij overleed plotseling vorig weekend. Mooi om te
zien hoe gezamenlijk vorm wordt gegeven aan dit afscheid. We
wensen de familie nog veel sterkte.
En toen was daar ineens afgelopen zaterdag ook nieuw leven. Ruim
vijf weken eerder dan verwacht beviel Jo-Anne van een prachtige
dochter, Saar. Gelukkig gaat het naar omstandigheden goed en
kunnen ze samen aan het idee wennen dat ze er al is. Heel veel
geluk samen!
Spelling
De kinderen in groep 6 sloten het eerste thema 'Amsterdam' van
spelling af met een speciaal dictee.
Zij mochten in scheerschuim het dictee schrijven! Met veel lachende
gezichten herhaalden de kinderen de spellingregels van het thema.

Ouderraad en ouderhulp
Bij deze Nieuwsbrief vindt u een flyer die is gemaakt door de Ouderraad. In de Ouderraad (OR) zitten
ouders van zowel Honingzwam als Batenstein. De OR heeft een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester die samen het bestuur van de OR vormen. Verder zitten er vertegenwoordigers van de
verschillende commissies. Nu voornamelijk vanuit de Evenementencommissies (EC). Samen beheren
ze de ouderbijdrage en geven ze, in samenwerking met het team, vorm aan activiteiten die door het
schooljaar heen gepland staan. Uitgangspunten zijn dat ouders zich betrokken voelen bij de
schoolwereld van hun kind(eren), dat we samen (team en ouders) zorgen voor een gevoel van
saamhorigheid van alle kinderen en dat we plezier hebben in andere activiteiten dat de dagelijkse
schoolvakken. We kunnen zeker nog hulp en aanvulling gebruiken binnen de verschillende commissies.

Het is niet zo dat dat betekent dat u mee moet vergaderen met de OR of dat u bij alle activiteiten
aanwezig moet zijn. U kunt zich ook verbinden aan één of twee activiteiten. Hieronder vindt u een
overzicht van de verschillende evenementen. Er zit vast iets bij dat past bij uw kwaliteiten! Mocht u
zich willen aanmelden dan kan dat via de mail aan annemiekedeboer@morgenwijzer.nl. Ik zorg dan dat
uw gegevens bij de juiste mensen binnen de OR terecht komen. Vermeld altijd uw naam, de naam van
uw kind(eren), de locatie en natuurlijk de activiteit waar u aan mee wilt werken.
Mocht u misschien eerst nog wat meer informatie willen, dan kunt u altijd even binnen lopen of
telefonisch contact opnemen.
EC (evenementencommissie)
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Luizenouders
Carnaval en verjaardag leerkrachten
Kleuterdag
Schoolreisje
PR commissie
Sportcommissie (toernooien, 20 van Alphen)
Schooltuin (zie hieronder!)

Schooltuin
Dit jaar mag groep 6 werken in de schooltuin. Dat begint in het najaar met
het planten van de bollen en de tuin winterklaar maken. Na de winter zullen
we met de kinderen starten met het zaaien van diverse groenten zoals
bijvoorbeeld sla, sperziebonen, courgette, tomaten etc. Ook aardappels
worden gepoot en daar bakken we dan weer heerlijke friet van voor de
kinderen.
Ieder jaar merken we dat de kinderen met veel enthousiasme in de tuin
meewerken.
Nu zijn we MET SPOED op zoek naar ouders die mee willen helpen in de tuin
De huidige tuincommissie gaat er na 7 jaar dienst mee stoppen.
Op woensdagochtend wordt meestal in de tuin gewerkt met de kinderen.
Meestal zijn we één/anderhalf uur bezig. Ook als je niet iedere woensdag kan
maar het wel eens leuk zou vinden om te helpen kunnen we je hulp goed
gebruiken. Mocht je je aan willen melden, of je hebt nog vragen kun je
contact opnemen met Anke (moeder van Ivar) 06-41102929 of kom
woensdagochtend even langs.
Hopelijk tot ziens in de schooltuin!
De tuincommissie
Voor schooltijd
Vanaf 8.20 uur gaan de deuren van de school open, zodat kinderen de
tijd hebben rustig naar binnen te komen en hun spullen op de goede
plek te etten/hangen/leggen. We willen om 8.30 uur echt beginnen.
Helpen jullie mee door dan ook echt de school uit te zijn?
Op de locatie Batenstein is het regelmatig lastig om een parkeerplek
vlakbij de school te vinden voor het brengen van de kinderen. Zeker als
het regent wil iedereen natuurlijk graag zo dichtbij mogelijk parkeren.
Toch staat bovenaan dat het veilig moet zijn voor iedereen die rond de
school loopt, fietst of rijdt. Ook buurtbewoners die vertrekken vanaf
hun huis moeten dat veilig kunnen doen. Met name in de bocht van de
Batenstein, op de hoek van Loevenstein, is het vaak te gevaarlijk. Ik
vraag u met klem om alleen te parkeren daar waar een echt parkeervak
is en anders toch een stukje verder te lopen. Zo zorgen we samen voor
een veilige start van de schooldag.

Leerteams
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de leerteams, waarin alle leerkracht een bijdrage
leveren aan de schoolontwikkeling, we van en met elkaar leren, vanuit ieders kwaliteit en interesse. Ik
heb u meegenomen in de doelen voor ICT, sociale veiligheid en het werken in de groepen 2/3. We
hebben nog meer leerteams. Die stel ik hier graag ook aan u voor.
Handelingsgericht en ontwikkelingsgericht werken
Onder leiding van Marianne, onze intern
begeleider, werken we aan meer
handelingsgericht en ontwikkelingsgericht
werken. Dat betekent dat we nog beter willen
uitgaan van de onderwijsbehoefte van kinderen.
Wat heeft dit kind of deze groep nodig om een
stapje verder te komen? Daarbij is het nodig dat
je als leerkracht goed weet waar je op moet
letten, hoe je er achter komt wat goed werkt en
wat je daarvoor nodig hebt in de klas. Dan
denken we bijvoorbeeld aan materialen, aan
werkplekken en aan gezamenlijke afspraken.

Excellente leerlingen
Er zijn kinderen die anders en sneller leren dan andere kinderen. Ze vinden het bijvoorbeeld erg fijn
om eerst te weten wat het uiteindelijke einddoel is van iets wat ze aan het leren zijn, of ze kunnen
goed complexe problemen oplossen. Ze hebben dan ook behoefte aan extra uitdaging, maar ook aan
begeleiding bij plannen en leren leren. Onder leiding van Petra, die de plusklas begeleidt, gaan we ons
plan van aanbod voor deze kinderen updaten. Ook gaan we afspreken hoe we die aanpak goed kunnen
integreren in het dagelijks werk in de eigen groep.
Taal
Vorig schooljaar is de nieuwe methode Staal ingevoerd. Dat is een methode voor het taalonderwijs.
Het is belangrijk dat ook de nieuwe leerkrachten goed weten hoe we hiermee werken. Onder leiding
van Joyce worden deze leerkrachten bijgeschoold. Daarnaast willen het lezen en vooral het plezier in
lezen centraal stellen. Het leerteam taal zorgt dat de leeromgeving hiervoor voor kinderen
aantrekkelijk is, dat we gezamenlijke afspraken maken over hoe en wanneer we lezen en voor leuke
leesactiviteiten door het jaar heen. Zo is bijvoorbeeld op de Batenstein de bibliotheek opnieuw
ingericht. Dat zal straks op de Honingzwam ook gaan gebeuren. En we gaan groots uitpakken met het
Kinderboekenweekproject over Vriendschap. Daar heeft u in een aparte nieuwbrief al meer over
kunnen lezen.

