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NIEUWSBRIEF
samen spelen + leren = groeien
Onderwijskundige ontwikkelingen

Beste ouder,
In de afgelopen maanden hebben we in onderwijskundig opzicht aandacht besteed aan de
manier waarop we de instructie zo effectief en gedifferentieerd mogelijk kunnen aanbieden
waarbij we gebruik maken van technieken uit het boek “Teach like a Champion.” Verder ook
aan de invoering van de methode STAAL en aan het werken met de software van GYNZY.
Bij de invoering en ontwikkeling van onderwijskundige processen maken we op onze school
al jaren gebruik van de methodiek “LeerKRACHT.”
In deze methodiek speelt de wekelijkse bordsessie een belangrijke rol. Bij het bord bepalen
we met elkaar welk(e) doel(en) we op korte termijn willen bereiken. Ook noteren we daar
de acties die nodig zijn om het doel te behalen. Zo is het voor iedereen binnen de school
duidelijk waar we aan werken en hoe we dat doen.
Naast de bordsessies zijn het gezamenlijk lesontwerp en het collegiaal klassenbezoek
belangrijke pijlers binnen de methodiek “LeerKRACHT.” En beide pijlers worden veelvuldig
gebruikt. Leerkrachten hebben in twee- of drietallen instructies voorbereid en bij elkaar
bekeken. En naast collega’s die bij elkaar kijken zijn er ook veel klassenbezoeken afgelegd
door de cursusleider van Teach like a Champion en de directie om te spiegelen en te
steunen. Zo leren wij op onze school van én met elkaar en worden wij samen elke dag een
beetje beter!
Zelf zijn we tevreden over bovengenoemde onderwijskundige ontwikkelingen,
maar wij horen ook graag wat de leerlingen ervan vinden. Daarom hebben
wij afgelopen maandag een leerling-arena georganiseerd. Negen leerlingen
(drie uit groep 5, drie uit groep 6 en drie uit groep 7) hebben onder leiding
van een leerkracht hierover een gesprek gevoerd terwijl de overige
leerkrachten in een kring daaromheen zaten. Zij zeiden niets en luisterden
naar wat de kinderen vertelden.
In de week voor de leerling-arena hebben de leerkrachten van deze
groepen al met alle kinderen over de onderwerpen gesproken. Alle
kinderen hebben zo hun bijdrage kunnen leveren. De drie
vertegenwoordigers spraken dus als het ware ook namens de
groep.
Het was een zeer leerzame bijeenkomst. We zijn trots op onze leerlingen die zo goed
kunnen vertellen wat hun mening is. En daar doen wij natuurlijk wat mee. Alle antwoorden
zijn genoteerd. Binnenkort bespreken we in het team met welk van de door de leerlingen
genoemde punten we aan de slag kunnen gaan. En dat vertellen we uiteraard graag in de
groepen. En voor de zomervakantie kijken leerkrachten én leerlingen samen wat er gelukt
is! Kortom, wordt vervolgd!

met vriendelijke groet,
namens alle collega’s
Rob Arnold
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Goed Gedaan
De komende twee weken wordt in alle
groepen les 11 behandeld. Het thema is:
“Kiezen.”
Op onze website kunt u de ouderbrieven
van alle lessen in alle leerjaren vinden. U
kunt thuis met uw kind de inhoud van de
les nog eens bespreken om hem/haar
extra te ondersteunen.

15 maart 2019

Mediawijsheid
Afgelopen dinsdag is in alle groepen les 5
behandeld van het programma
Mediawijsheid. Het thema was: “Maak
goede keuzes!”
In deze les is met de kinderen besproken
hoe je jouw online leven indeelt. Het doel
is om de kinderen bewust te maken van
wat ze doen en wanneer ze dat doen.

Pasen
Dit jaar vieren we Pasen op school; donderdag 18 april is
de Paasviering. Vorige week zijn we begonnen met
brainstormen over de invulling van de dag.
Al snel was duidelijk dat we iets gezamenlijks voor de gehele
school wilden organiseren, alsook een activiteit per klas.
Dit laatste was nog best een uitdaging omdat het natuurlijk
voor alle leeftijden geschikt moet zijn. Maar het is ons
gelukt :)
Uiteraard kunnen wij nog niet alles verklappen, maar een hint
geven we graag: het heeft te maken met ontbijt en eieren….
Komende tijd horen jullie meer via Social Schools.

Open scholen route

Ouderplatform

Woensdag 20 maart staan tussen 09.00
en 12.00 uur de deuren van de 5 scholen
in Molenvliet open voor alle ouders die
een school zoeken als hun kind 4 jaar
wordt. Op onze school vertellen wij hen
graag over het onderwijs dat wij bieden
en onze organisatie.
Kent u iemand die zich wil oriënteren?
Geef deze datum dan vooral door.
Bedankt!

Afgelopen dinsdag was de derde
bijeenkomst van dit cursusjaar.
Gespreksonderwerpen dit keer waren het
buiten spelen tijdens de pauzes en de
inrichting van het plein, de uitslag van de
jaarlijkse vragenlijst en mediawijsheid.
Het was een zeer prettig en constructief
gesprek. Het is fijn om te ervaren hoe
betrokken de ouders van onze school zijn.
We zijn daar blij mee en trots op!
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Constantijn helpt…
Onze eerste actie dit cursusjaar was het leveren van een bijdrage voor de aankoop van een
rolstoelbus voor twee van onze oud-leerlingen: Vera en Caro. Onlangs ontvingen we bericht
van de ouders van deze twee meisjes dat de bus er is. Ze zijn er alle vier heel erg blij mee!
Op de foto ziet u het stralende resultaat. Namens Vera, Caro en hun ouders: nogmaals
bedankt voor uw bijdrage!

Buurtgezinnen
Afgelopen woensdag had ik een heel prettig gesprek met Iris Meijerink, coördinator van
'Buurtgezinnen'.
Het project spreekt me echt aan - en ik ken de ouders van onze school als heel betrokken.
Wellicht denkt iemand: daar kan ik wel wat mee. Daarom wil ik jullie heel graag op de
hoogte stellen van wat Buurtgezinnen inhoudt.
De tekst is opgesteld door Iris Meijerink.
Met groet,
Letta Willemsen

Buurtgezinnen.nl
In ieder gezin zit het weleens tegen. Stress, ziekte, relatieproblemen,
geldzorgen etc., het kan iedereen overkomen. Soms duurt zo’n periode te
lang en stapelen problemen zich op. Voor die gezinnen is er sinds april vorig
jaar een mooi initiatief gestart in onze gemeente: Buurtgezinnen.nl.
Buurtgezinnen.nl zoekt voor overbelaste gezinnen een steungezin.
Dit steungezin helpt en biedt steun. Zo kunnen kinderen veilig en gezond
opgroeien in hun eigen gezin. Wilt u steungezin zijn of kunt u juist steun
gebruiken? Lees de folder in de bijlage of kijk op www.buurtgezinnen.nl.
Samen maken we immers het verschil!
Aanmelden kan via: www.buurtgezinnen.nl/woerden. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de coördinator in gemeente
Woerden: iris@buurtgezinnen.nl (06-48154190) of kijk op de
Facebookpagina:Buurtgezinnen.nl in Woerden.
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Sam’s kledingactie
Het ziet er naar uit dat we de winter nu definitief gedag kunnen zeggen.
Tijd om dus weer in de kledingkasten te duiken. Welke winterkleding kan
weg en welke zomerkleding gaat toch niet meer passen?
Op woensdag 20 en donderdag 21 maart is er weer een Sam's
kledingactie.
Alle gebruikte kleding, schoeisel en overig textiel (ook kapotte kleding
maar wel schoon) mag in gesloten zakken in het schuurtje bij de school.
Op het grote plein gaat de schuur om 8.15 uur open en daar mag u de
zakken inzetten. We hopen ook dit keer weer op een goed gevulde schuur.
Heel veel succes met het opruimen van de kasten en alvast bedankt voor
de donatie.

Avondvierdaagse 5 en 10 km
Van maandag 20 mei t/m donderdag 23 mei lopen we de avondvierdaagse 10 km! Dit lijkt
nog ver weg maar je kan je al op 27 maart inschrijven tussen 14:00 uur en 14:30 uur in de
grote hal. Het bedrag voor deelname is dit jaar €5,50 en we vragen je gepast te betalen. Wie is
er zo stoer om 4 avonden 10 km te komen wandelen?
Dit jaar loopt de 5km ná de 10km, namelijk van 3 juni t/m 6 juni.
De inschrijving hiervoor is op woensdag 3 april tussen 14.00 en 14.30 uur. De kosten voor
deelname zijn €4,50 per kind. Wie is er zo stoer om 4 avonden 5 km te komen wandelen?

Voorstellen nieuw OR lid
Mijn naam is Thessa Voorend, ik ben 33 jaar en sinds kort
ben ik lid van de OR. Dit schooljaar zal ik de
biebcommissie ondersteunen en ingewerkt worden als
penningmeester.
Voor degene die mij nog niet kennen; ik woon samen met
Jeroen Klootwijk en ben de moeder van Lucy, zij zit in
klas 1/2C, en Nick van bijna 3 jaar.
Verder ben ik werkzaam voor de gemeente Leusden als
projectleider gebiedsontwikkeling.
In mijn vrije tijd ben ik lid van fotoclub Iris, hier in
Woerden en ben ik graag creatief bezig.
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ConstantNieuws over plasticsoup!

Projectweek
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Het duurt nog even, maar dit jaar gaat de projectweek (20 t/m 27 mei) over plastic soup.
Om deze week tot een succes te maken hebben we
jullie hulp nodig.
We zoeken schone plastic flesjes en doppen en we
hebben er een heleboel van nodig. Sparen jullie met
ons mee? Inleveren van de materialen kan bij de
juﬀen en meesters.

.or

g

Iedere nieuwsbrief vertellen we jullie iets
over de projectweek, houd het
CN daarom goed in de gaten!
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Hiep hoera voor de
jarigen in maart!
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Hiep hoera voor de
jarigen in april!
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