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Beste ouders,
Hierbij ontvangt u ,1 dag eerder vanwege Goede Vrijdag, de wekelijkse nieuwsbrief.
Er zijn weer een aantal zaken waar we u graag van op de hoogte stellen:

9 april 2020

Vanuit het team
Juf Fleur heeft in, goed overleg met haar artsen en ons, besloten om haar re integratie op een lager
pitje te zetten en deze elders voort te zetten. Juf Fleur heeft een plek gevonden op een andere school;
daar zal zij ook aan het werk gaan als zij helemaal hersteld is. We wensen juf Fleur alle goeds toe!
In groep ½ A blijven juf Mabel en juf Laura de woensdag, donderdag en vrijdaglesgeven, naast juf
Linda op de maandag en dinsdag.,
Nieuw schooljaar
Ook al werken we nu anders en op afstand, het nieuwe schooljaar wordt al flink voorbereid. Zo
hebben we de groepsverdeling al een heel eind rond. Volgens afspraak wordt deze tegelijk bekendmedio juni- op alle PROCEON scholen. We kunnen u wel vertellen dat we met 10 groepen gaan
starten.
We hebben de groepen 2/3 goed geëvalueerd- de ouders hebben we in februari bevraagd over hun
ervaringen, met het OB team, de leerkrachten t/m groep 5, de directie en de schoolbegeleider hebben
we 2 woensdagmiddagen bij elkaar gezeten om alles goed in kaart te brengen: We ontdekten heel
veel positieve punten:
De groepen 2/3 , die we 2 jaar geleden gestart zijn omdat we de kinderen anders wilden laten lerenspelend- passend bij hun ontwikkeling hebben ons heel veel gebracht.
De lijn van deze vorm van leren is inmiddels doorgetrokken naar groep 5; korte instructies aan kleine
groepjes en gelegenheid te leren op je eigen manier- vanuit een boek, de computer of spelend. Omdat
we nu werken vanuit de doelen kunnen we ieder kind precies aanbieden waar het op dit moment aan
toe is. Ouders geven aan meer dan enthousiast te zijn- hun kind is erg blij om naar school te gaan. We
werken geheel in onze visie, of hebben het onderwijs passend aan onze visie gemaakt.
We benoemden ook knelpunten; als er veel hulpvragen zijn vanuit kinderen, is het lastig om
ongestoord 10 minuten effectief een instructie te geven, bij ziekte is een invaller ,die kan werken met
een groep 2/3, niet of nauwelijks te vinden. Het is lastig om als jaargroep even bij elkaar les te krijgensoms zijn er echt onderwerpen die in de jaargroep behandeld moeten worden.
Omdat we nu vanuit doelen werken en bewegend kleren is doorgetrokken t/m groep 5, net zoals de
korte instructies per niveaugroep, kunnen alle kinderen krijgen wat zij nodig hebben, ongeacht de
groep waarin zij zitten, is de visie duidelijk herkenbaar en zichtbaar in de dagelijkse praktijk in alle
groepen. We willen graag het goed behouden, maar de knelpunten verbeteren.
Daarom is er besloten dat we m.i.v. volgend jaar de groepen 2 en 3 weer loskoppelen; we gaan
werken met 3 kleine groepen 1 / 2 die geleidelijk aan vollopen gedurende het schooljaar. Daarnaast
hebben we komend jaar 2 kleine groepen 3 van ieder 20 kinderen. In de morgen werken we in onze
eigen lokalen, in de middag werken we groepsdoorbrekend; er wordt bewegend geleerd, spelend
geleerd, Rots en water gegeven, de verdiepingsgroep enz enz. Zo hebben we van beide varianten het
beste behouden en kunnen we blijven werken zoals we al gewend waren, maar zijn er minder
knelpunten die de wijze van lesgeven kunnen belemmeren. Wij zijn heel blij met deze uitkomst; we zijn
er ook natuurlijk naar toe gegroeid- het is een logische stap in de verdere schoolontwikkeling.

Thuiswerken
Wat hebben we al gekke weken achter de rug, best een angstige tijd ook- thuisblijven, nare verhalen
over ziekenhuisopnamen, doden; het was overweldigend. De hele samenleving moest anders
georganiseerd worden. Ook het onderwijs. Wat is dit fantastisch opgepakt- de leerkrachten werken
allemaal meer dan full time- niemand kijkt meer naar de werkdagen, gingen aan de slag (met hun
eigen kinderen thuis die ze ook moeten helpen) en organiseerden en stroomlijnden alles iedere week
steeds meer. Een mega prestatie, een klas met 5-6 niveaus in tijd van een week anders lesgeven- wat
een topteam!
En dan de ouders; ga er maar aanstaan; je eigen werk, het huishouden en dan ook nog 2-3 kinderen
met hun werk helpen. Ook hier; topsport- waarvoor een mega groot compliment! En nogmaals; loopt u
tegen knelpunten aan t.a.v. helpen en organisatie; overleg met de leerkracht en kijk wat mogelijk en
haalbaar is. Fijn dat een aantal ook aan de bel trok over de informatiestroom- we proberen echt te
voldoen aan alle suggesties en structureren waar dit mogelijk is. Soms gaan er vanuit enthousiasme

en inspiratie te veel berichten over te veel verschillende kanalen. Goed als daarover feed back komt,
daar kunnen we wat mee.
En de kinderen: wat hebben jullie dit fantastisch gedaan: ineens je eigen juffen niet meer, je
klasgenootjes missen, de hele dag thuis, allemaal naar nieuws: dat is heel erg veel om te behappen.
Maar er is ongelofelijk goed gewerkt, echt mega knap van deze kanjers! We zijn er heel trots op. Wat
was het ook fijn dat de leerkrachten zelf contact hadden met de leerlingen. En wat leuk om te horen
dat er zoveel startende koppies gezien werden door de juffen die een Paasgroet brachten bij een
aantal groepen. We missen elkaar echt! Maar nogmaals een groot compliment hoe goed jullie dit
allemaal oppakken en hoe hard jullie werken!
Paasvakantie
We hebben een korte week, vanaf morgen is het Paasvakantie. Dinsdag is er weer school, maar deze
gaat vrijdag uit en dan is het meivakantie; een hele andere vakantie dan we allemaal hadden
verwacht. We blijven allemaal thuis dit jaar. In de vakantie zal duidelijk worden wat er gaat gebeuren
t.a.v. de genomen maatregelen. Is het nodig , dan sturen we u- per uitzondering- bericht hierover.
Doorgeschoven
Veel zaken zijn niet doorgegaan de afgelopen weken zoals bijv. de ouderbijeenkomst, het project en
de talentenfabriek. De avondvierdaagse is ook afgelast, net als het schoolvoetbal. We hebben
besloten dat we alles doorschuiven naar volgend jaar. Wat in het vat zit…..
Vanuit het bestuur is besloten de tevredenheidspeilingen voor ouders en kinderen even door te
schuiven naar het nieuwe schooljaar. Het komt allemaal, alleen op een wat later tijdstip.
Het plein
Ieder nadeel……omdat de school leeg staat zijn er veel controles en reparaties verricht. Het water
tappunt is geplaatst, de afwatering van het plein is opnieuw aangelegd en alle tegels zijn weer recht
gelegd, geen verzakkingen meer en water dat gelijk wegloopt. De tuinmannen hebben het plein verder
weer hersteld na de aangerichte vernielingen in december. Als het goed is komen we terug op een
mooi en groen plein!

Tot zover weer onze berichten van deze week. We wensen u allemaal, ondanks de omstandigheden,
hele mooie Paasdagen toe. Tot dinsdag 14 april!
Team Avonturijn.

