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Rapporten en 10-minutengesprekken
We zijn al weer een paar weken naar school. Inmiddels zijn de IEP toetsen (leerlingvolgsysteem groep 3 t/m 8)
afgerond. Bij de kleuters zijn ze op spelenderwijs aan het kijken waar de verschillende kinderen staan. Wij zouden
op woensdag 7 april graag de rapporten mee willen geven aan de kinderen. De 10-minuten gesprekken voor de
kinderen in groep 1 t/m 5 zullen online plaatsvinden in week 14 en 15. Hiervoor ontvangt u nog een uitnodiging.
Voor de leerlingen van groep 6 t/m 8 zijn de gesprekken inmiddels al geweest. Dit in verband met de schoolkeuze
van groep 8.
We hebben al een aantal rapporten weer terug ontvangen. Mocht u nog een rapport thuis hebben liggen, zou u
deze dan weer mee naar school willen geven? Alvast bedankt!

Voortgezet onderwijs
Groep 8 heeft inmiddels alle toetsen afgerond en hebben ook allemaal een goede keuze voor het voortgezet
onderwijs gemaakt. De kinderen mogen stuk voor stuk trots zijn op zichzelf! Ondanks de bijzondere periode van
de afgelopen tijd hebben de kinderen altijd hun beste beentje voor gezet en dit zien we terug in de resultaten.
In deze tijd is het helaas niet mogelijk om een kijkje te nemen op de verschillende voortgezet onderwijs scholen.
Doormiddel van digitale rondleidingen en digitale gesprekken zijn ze allemaal tot een keuze gekomen. We hebben
dit nog nooit meegemaakt, maar alle kinderen hebben voor dezelfde school gekozen. Al zullen ze niet allemaal
meer bij elkaar in de klas zitten, toch super leuk om te zien dat deze groep nog niet helemaal afscheid van elkaar
zal nemen aan het eind van dit schooljaar.

Gearhing: zelfsturende teams
“Leden van zelfsturende teams bepalen de eigen doelen, werkwijze en bijdragen van de teamleden.
De teamleden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor taken en activiteiten. Er is geen leidinggevende in een
zelfsturend team, wel een onderwijsteam directeur overkoepelend voor diverse teams.
Teamleden pakken zelf de coördinatie van taken op.”
Wij zijn als school onderdeel van de stichting ‘Gearhing’. Gearhing werkt met zelfsturende teams. Dit is anders
dan bij de meeste stichtingen in het onderwijs en ook anders zoals de organisatie er ‘vroeger’ uit zag. Monique is
onze directrice en is er om ons als team te ondersteunen. De leiding van onze school, alle dagelijkse taken en
activiteiten liggen bij ons, als team. Monique is er voor ons, wanneer wij haar nodig hebben en faciliteert ons in
alles, voor zover als dit kan.
Voor ons als team is dit al zo vanzelfsprekend en het voldoet ons goed. Maar we begrijpen dat dit voor jullie als
ouders weleens verwarrend over kan komen. Vandaar deze uitleg. Op papier is ze onze directeur, maar is niet
betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Binnenkort zal er ook op de website een bericht geplaatst worden,
waarin Monique zich even kort voorstelt en daarin ook haar rol op onze school toelicht.
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Streetwise
Op 26 april komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op school. ANWB Streetwise leert alle kinderen
van de basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
-

-

-

Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het veilig
oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het
dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een
spannende gele elektroauto.
Hallo auto leert de kinderen van de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen
zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in
deze les aan bod.
Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid. Er
wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een
zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare
school.

Op YouTube kun je op het filmpje ‘ANWB streetwise basisschool’ zien hoe de lessen er ongeveer uit zullen zien.
Door de maatregels rondom Corona hebben we deze lessen al verschillende keren moeten verzetten. Wij hopen
dat de lessen nu wel door kunnen gaan.

Gymlessen
Vanaf volgende week worden de gymles weer hervat. De gymlessen zullen wel aangepast zijn, in verband met de
Corona-regels. Graag weer alle gymtassen mee naar school op maandag!

Uit de jaarkalender
1 april
2 april t/m 5 april
7 april
20 en 21 april
26 april
27 april
3 mei t/m 14 mei
24 mei

Leerlingen vrij!
Paasweekend
Rapporten mee
Eindtoets groep 8
ANWB Streetwise op school
Koningsdag, vrij!
Mei-vakantie
Pinksteren
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