NIEUWSBRIEF
vrijdag 18 februari 2019

Agenda
● 15 maart onderwijsstaking, school
gesloten
● 22 maart ouderbijeenkomst informatie
CITO toetsen

●
●
●

9 april studiedag, alle kinderen vrij
12 april, koningsspelen alle kinderen 12:00
uur uit.
22 april t/m 3 mei meivakantie

Extra studiedag groep ½
Wat heerlijk dat zonnetje! Zelfs de zandbak is
alweer open, tot groot plezier van alle leerlingen!
Nu eerst tijd voor een welverdiende vakantie,
daarna gaan we weer vol frisse moed van start met
een heleboel nieuwe leerkrachten!
Groep 1 Juf Joyce en Juf Femke
Groep 2 Juf Noor en Juf Frida
Groep 3 Juf Kitty en Juf Karin
Groep 4 Juf Noortje en Juf Hanneke
Groep 5 Juf Frida en Juf Corinne
Groep 6 Juf Ayse en Juf Roanne
Groep 7 Meester Ifor en Juf Mandy
Groep 8 Meester Jort en Juf Roanne
In de ondersteuning werken nog steeds Juf
Annemieke, Juf Femke en Juf Ossima, hoewel
deze laatste vanaf april met verlof gaat.
Wat een kado dat we ondanks het nijpende leraren
tekort met zoveel enthousiaste leerkrachten verder
kunnen bouwen aan ons onderwijs!
Uiteraard zullen leerkrachten en kinderen aan
elkaar moeten wennen en zullen de leerkrachten
hun draai moeten vinden in onze organisatie. Hier
worden zij ook intensief in begeleid.
Wij willen u vragen de kinderen hier thuis ook in te
begeleiden en wanneer u iets opvalt een kort lijntje
met de leerkracht te leggen.
Wennen aan elkaar en elkaar gaan vertrouwen
heeft tijd en steun nodig. We hopen dat u ons de
tijd geeft dit op te bouwen en hierin ondersteunen
waar nodig.

Vanwege een scholenbezoek van juf Joyce en juf
Noor is er voor de groepen 1 en 2 een extra
studiedag ingepland. 7 juni zijn de leerlingen van de
groepen 1 en 2 vrij.
Juf Joyce en Juf Noor bezoeken die dag diverse
scholen om inspiratie op te doen voor de ontwikkeling
van ons eigen kleuteronderwijs.
Ouderbijeenkomst 22 maart
Vrijdag 22 maart 8:30-9:30 organiseren we weer een
informatiebijeenkomst.
Als thema staan dit keer de cito toetsen centraal.
We vertellen u de werkwijze van de cito, de betekenis
van de scores en wat wij hier vervolgens als school
mee doen. Ook is er de gelegenheid om de
citotoetsen in te zien, om u zodoende een beeld te
geven van de inhoud van de toetsen.
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Staking 15 maart
Zoals we u al eerder hebben bericht zal een groot
deel van ons team staken op 15 maart, waardoor
de school die dag dicht zal zijn.
Ondanks dat er in het vorige akkoord gelden zijn
vrijgemaakt voor leerkracht salarissen en werkdruk
ontlasting, merken wij dat dat nog steeds niet
voldoende is.
Leerkrachten in het basisonderwijs verdienen
aanzienlijk minder dan docenten in het middelbaar
onderwijs. Terwijl we dezelfde studie hebben
gedaan.
De werkdruk gelden hebben voor verlichting
gezorgd, echter aan de andere kant worden een
hoop subsidies volgend schooljaar stopgezet.
Waardoor we volgend schooljaar waarschijnlijk
zullen moeten bezuinigen op het aantal
ondersteuners in de school. Wat uiteraard weer
werkdruk verhogend werkt voor de leerkrachten.
We willen graag alle leerlingen bedienen op het
niveau wat zij nodig hebben, maar dat kan niet door
1 leerkracht op 27 leerlingen, we doen daardoor
leerlingen echt te kort. Met de stakingen hopen we
dat de overheid dit ook gaat inzien.
Het lerarentekort loopt daarnaast steeds verder op.
Het is van belang dat het beroep aantrekkelijker
wordt gemaakt, zodat we nieuwe collega’s kunnen
aantrekken. Op de Jules Verne hebben we
gelukkig, ondanks de griepgolf, nog geen enkele
keer een groep naar huis hoeven sturen! We
hebben het steeds met onze eigen mensen op
kunnen lossen. Betekent echter wel dat deze
collega’s niet aan hun eigen werk toekomen, wat
ook weer zijn weerslag zou kunnen hebben op de
kwaliteit van het onderwijs.

RTL cijfer
U heeft waarschijnlijk in het nieuws meegekregen dat
RTL nieuws een cijfer heeft gegeven voor het
resultaat van de cito eindtoets van 2018. De Jules
Verne scoort een zeer mooi cijfer (7,4) en behaalt
daarmee het hoogste resultaat in vergelijking met de
andere scholen in de wijk. Ondanks dat we daar heel
trots op zijn, willen we er wel een kanttekening bij
plaatsen. Het cijfer wordt namelijk gebaseerd op een
moment opname van de cito eindtoets van het
betreffende jaar voor een bepaalde groep. De
samenstelling van deze groep kan uiteraard jaarlijks
wisselen, wat ook de score op de cito toets beïnvloed.
Daardoor kan er dus niet altijd 1 op 1 een relatie
worden gelegd tussen de algehele onderwijskwaliteit
en het resultaat op de cito eindtoets.
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Groep 2
In groep 2 hebben we de afgelopen weken gewerkt
over vogels in de winter. Wat was het een leuk
project! We hebben vetbolletjes in de bomen
gehangen en veel geknutseld en gezongen over
vogels.
Vorige week hebben de kinderen zelf bedacht om een
vogelopvang te starten in de klas. Ze hadden hier een
We noemden het in de vorige nieuwsbrief al.. wij
filmpje over gezien en vonden het een goed idee om
vinden het belangrijk dat alle leerlingen op tijd op
school komen. Vanaf de krokusvakantie houden we ook vogels te gaan verzorgen die gewond zijn geraakt
in de winter.
actief bij of uw zoon of dochter op tijd is. De
leerplicht wet zegt dat wanneer leerlingen 4 keer in Er waren al snel spullen verzameld om de vogels
mee te verzorgen en dat is goed gelukt bij ons in de
de maand te laat komen er melding gemaakt moet
klas. Veel vogels konden weer rond vliegen nadat ze
worden.
gezond werden verklaard.
Om 14:00 uur is de schooldag voorbij en kunnen de Ook hebben we kort aandacht besteed aan
leerkrachten genieten van hun welverdiende pauze. Valentijnsdag. Wat is dat eigenlijk voor dag? En wat
geef je dan aan elkaar?
Het is dan fijn als de kinderen ook direct om 14:00
De kinderen die het leuk vonden hebben zelf een
uur opgehaald worden. Wilt u ervoor zorgen dat u
knutsel gemaakt, bestaande uit vaatdoekjes met
op tijd uw kind ophaalt ?
hartjes erop. Ze mochten zelf creatief nadenken en
bedenken wat er allemaal mee gemaakt kon worden.
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Groep 6

Groep 4

Vandaag is mijn laatste dag voor de groep. Na de
krokus ben ik nog 3 dagen op school, maar ik sta
dan niet meer voor groep 6. Na de zomervakantie
ben ik er weer! Eline

In groep 4 hebben we het project sprookjes
afgesloten. We hebben getekend en geknutseld,
luistersprookjes geluisterd, sprookjesboeken gelezen,
geitjes verstopt, gedanst/bewogen als sprookjesfiguren en nog meer.
Met spelling oefenen we ei/ij en ou/au, maar ook
hebben we het gehad over enkelvoud-meervoud en
verkleinwoorden: boom-boompje.
We leren steeds beter klokkijken, maar dat blijkt
lastig! We kennen nu heel, half, kwart voor en kwart
over. Wat we nu aan het leren zijn, is vijf over en tien
over (half).
We oefenen nu extra hard onze luister- en
werkhouding. We doen dat met een inzetmeter.

Bovenbouw

Groep 6 en 8

De afgelopen periode heeft groep 6 t/m 8
projectmatig gewerkt over de 5 wereld
godsdiensten. De leerlingen hebben toffe
presentaties in elkaar gezet door middel van
verschillende werkvormen. Er is toneel gespeeld,
ze zijn creatief geweest en hebben hun presentatie
skills kunnen laten zien.

U heeft haar vast al zien rondlopen. Juf Roanne is
onze nieuwste aanwinst. Ze werkt op de woensdag
en donderdag in groep 8 en op de vrijdagen in groep
6. We zijn blij met haar komst op de Jules Verne!
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