Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Gisteren waren de kinderen van de groepen 1 t/m 3 vrij. De
leerkrachten van deze groepen hadden een studiedag. Onder leiding
van een deskundige van SON edutraining zijn ze met elkaar aan de
slag geweest met de visie op onderwijs aan het jonge kind. Het
starten met onze groepen 2/3 is daar een goede kans voor, om die
visie weer eens te voeden en opnieuw te formuleren. En wat
betekent dat dan voor ons onderwijs? Hoe en wat bieden we de
kinderen aan, vanuit dezelfde doelen, maar in verschillende
omgevingen. Want een groep 1/2, een groep 2/3 en een groep 3
verschillen van elkaar, maar er worden ook dezelfde dingen geleerd.
De leider van deze dag gaf ons vooraf, ter inspiratie, een
overdenking van Malaguzzi mee. Die deel ik graag met jullie!

De verschillende pedagogische handvatten van Malaguzzi vertrekken vanuit één
kerngedachte: kinderen zijn krachtige wezens. Malaguzzi focust niet op wat jonge kinderen
"nog niet" kunnen: ze kunnen nog niet lezen, niet schrijven, niet fietsen. Hij kijkt naar wat ze
allemaal wél kunnen. Want kinderen kunnen ontzettend veel. Ze zijn geboren onderzoekers,
nieuwsgierig en leergierig. Ze willen de wereld rondom ontdekken en begrijpen en hun eigen
kennis opbouwen. Ze zijn communicatief en sociaal ingesteld en willen zich uitdrukken.
Voor Malaguzzi is het belangrijk om die kracht van kinderen niet te onderdrukken. ‘Een kind
heeft honderd talen’, zegt hij, ‘en grote mensen stelen er negenennegentig van.’ Malaguzzi
beklemtoont daarom dat volwassenen eerst en vooral naar kinderen moeten kijken en
luisteren. Dan zie je hoe ze zich niet alleen uitdrukken via woorden, maar ook door te zingen,
ergens heen te kruipen, te tekenen, te kleien, te spelen.
Kinderen gebruiken die honderd talen ook om de wereld te onderzoeken. Denken en leren
gebeurt bij hen vooral door te doen. Daarom is het belangrijk dat kinderen interessante
materialen aangereikt krijgen waarmee ze zelf kunnen experimenteren. ’Het is onze taak om
kinderen hun eigen berg te helpen beklimmen. Zo hoog mogelijk’, aldus Malaguzzi.

Kinderboekenweek
Wat is veel (voor)gelezen in alle groepen! En overal staan en liggen nieuwe en oude boeken. Dat is
echt mooi om te zien. Je verliezen in een boek, van alles te weten komen over een onderwerp,
genieten van fantasie. Het is allemaal mogelijk als je in boeken duikt. Dat is waarom we leren lezen.
Door het voorlezen en kinderen kennis te laten maken met allerlei soorten boeken, hopen we kinderen
te verleiden tot de honger om te leren lezen. Hoe is dat bij u thuis? Gaan jullie vaak samen naar de
bieb? Gaan er boeken mee op vakantie? Is er wel eens een moment dat iedereen “lekker leest”? Ik
daag u uit in de komende herfstvakantie, als het dan toch misschien iets frisser wordt buiten, gezellig
samen te lezen. En elkaar te vertellen over de boeken die gelezen worden.
Zoals u al eerder kon lezen sluiten we vanavond, dinsdag 16 oktober, het kinderboekenweekproject
met z’n allen op school af. Iedereen is welkom om tussen 18.30 en 19.30 uur op school te komen en
boeken voor een zacht prijsje te kopen of verkopen. Ook de boekhandel Haasbeek staat met een
kraam in de aula (op beide locaties natuurlijk) om nieuwe boeken onder de aandacht te brengen en te
verkopen. U kunt ze ter plekke bestellen en afrekenen. Tot vanavond!

De school is heel leuk, vooral als het Kinderboekenweek is. Juf Jasmijn ging optreden tijdens de
opening van de Kinderboekenweek. Het was heel leuk. De Kinderboekenweek gaat over vriendschap
dus daar gingen wij veel over knutselen. Daar gingen we ook veel over praten. Het was heel leuk dus
we lezen veel en zijn extra lief voor elkaar. We gaan ook een wedstrijd voor lezen doen. Je mag maar
het moet niet. In de klas hebben een vriendschapsmuur
Meester Arne kwam voorlezen uit een leuk boek. Hij las voor uit het boek ‘het boek zonder
tekeningen‘.
Eerst dachten wij allemaal dat het saai zou worden, maar het was heel leuk! Hij had het boek 2 keer
gelezen en dat was heel leuk.
Geschreven door: Amber, Sabria en Twan, groep 5 Batenstein
Schoolleiders in actie
Dat leerkrachten uit het basisonderwijs actie hebben gevoerd
is niemand ontgaan. En gelukkig heeft dit al geleid tot een
aantal aanpassingen vanuit de overheid. Er is een stap gezet
in salarisverhoging, er is geld vrij gemaakt voor
werkdrukvermindering en er wordt hard nagedacht over
manieren om ervoor te zorgen dat het tekort aan
leerkrachten weer gaat afnemen.
In al deze acties waren schoolleiders wel aanwezig als
ondersteuners voor de leerkrachten, maar hun eigen
belangen raakten op de achtergrond. Daar proberen we nu
verandering in te brengen. Want, hoewel er een stuk minder
schoolleiders zijn dan leerkrachten, ook daar dreigt een
groot tekort en lopen de salarissen achter bij vergelijkbare
beroepsgroepen. En de werklast neemt enorm toe. Afgelopen
woensdag ben ik (Annemieke de Boer) zelf aanwezig
geweest bij een gesprek met tweede Kamerleden om
aandacht te vragen voor deze knelpunten. Zinvol en hopelijk
onderdeel in een reeks van activiteiten die gaan zorgen voor
een goede toekomst van het basisonderwijs.

Schoolgids
De schoolgids laat dit schooljaar wat langer op zich wachten dan gewoonlijk. Inmiddels heeft de MR
hem goedgekeurd en wordt hij verder afgemaakt door onze vaste grafische coördinator. Binnenkort zal
de actuele schoolgids op de website staan. Uiteraard brengen we u dan via de Nieuwbrief op de
hoogte. Op de website staan inmiddels al wel alle vakanties en vrije dagen van dit schooljaar en is de
kalender gevuld met alle activiteiten.

MR
Dinsdag 2 oktober is de medezeggenschapsraad (MR)
van het Spectrum in vernieuwde vorm van start gegaan.
Bij deze eerste vergadering waren ook beide directeuren
aanwezig. Op de agenda stonden onder meer de
protocollen rond ongevallen en luizenpluizen. Ook was de
schoolgids onderwerp van gesprek. Dit jaar nog in de
bekende vorm, maar volgend jaar komt er een nieuwe
frisse schoolgids. Ook passen we informatie over de MR
op de website aan, zodat u daar de actuele notulen en
MR-leden kunt vinden. Heeft u vragen op opmerkingen
voor de MR? Mail die dan naar
mr.spectrum@morgenwijzer.nl.
Met vriendelijke groet,
Marit Camphuijsen
Voorzitter MR

Protocollen
Als bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt u twee protocollen. De één gaat over hoe te handelen bij
ongevallen in de school, de ander gaat over het luizenbeleid van de school. We zullen deze ook op de
website van de school plaatsen.

GO! Voor Jeugd
Vorige week is Hedy Booij, onze ambassadeur van GO! Voor Jeugd, begonnen met haar spreekuren. U
kunt vrijblijvend bij haar binnenlopen met een vraag om advies. Goed dat hier al meteen gebruik van
is gemaakt. Hieronder nogmaals het rooster waarop te zien is op welke dagen ze op welke locatie is.

Locatie Batenstein
8 oktober
15 oktober
5 november
19 november
3 december
17 december

Locatie Honingzwam
29 oktober
12 november
26 november
10 december

