SEPTEMBER 2022

Beste ouders en verzorgers,
De eerste drie weken van het schooljaar zijn voorbij gevlogen.
Alle groepen zijn rustig opgestart en we merken dat de meeste kinderen weer
gewend zijn.
De IPC borden met de thema’s beginnen zich te vullen en de mooiste
onderzoeksvragen komen al weer langs: Wanneer is een schilderij kunst?
Om de school zijn ook al weer buitenlessen te zien. Er waren kinderen druk in de
weer met hun dictee schrift. Zij zochten plaatjes waarvan zij het woord op
moesten schrijven. Ze hebben plezier, vinden het leuk, hun brein krijgt zuurstof
en de juiste stoffen worden aangemaakt om alles goed te onthouden ( de
dopamine stroomt ).
Verder zijn er iedere dag groepsvormende activiteiten waarin de kinderen elkaar
vooral de eerste weken weer leerden kennen. En waar nu afspraken gemaakt
worden hoe we er samen een heel fijn schooljaar van kunnen maken.
Deze week en komende week komen de kinderen terecht in de stormingsfase.
En kun je wat meer gedoe in de klas verwachten.
Klik hier voor wie meer wil lezen over de stormingsfase..
Verder is het heerlijk om de kinderen weer in de school aan het werk te zien, ze
te zien lachen, proberen, werken en ontdekken. Vooral wanneer ze dat met
elkaar aan het doen zijn.
Met vriendelijke groet,
Miron Hageman
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HUISVESTING
Op dit moment wordt er een haalbaarheidsstudie uitgevoerd op de 5
varianten voor huisvesting. De haalbaarheidsstudie wordt begeleid door
HEVO en uitgevoerd door CB5.
De volgende varianten worden onderzocht:
Variant 1a:Nieuwbouw naast de gymzaal ontwerp 1
Variant 1b:Nieuwbouw naast de gymzaal ontwerp 2
Variant 2:Opbouw en aanbouw rechts van het kwartier
Variant 3:Sloop en nieuwbouw op de huidige locatie
Variant 4:Nieuwbouw op de huidige parkeerplaats van het Kwartier
Variant 5:Nieuwbouw op het groenperceel rotonde Loonse Baan
Aan ons als scholen is gevraagd de onderwijskundige impact van de vijf
varianten aan te leveren. Wij zijn daar op dit moment druk mee bezig.
We houden jullie zo goed mogelijk op de hoogte van het proces en de
uitkomsten.

STORMING
Na de kennismaking proberen de leerlingen een plekje binnen de groep te
bemachtigen. Dit gaat gepaard met meer onrust in de klas. Na de
stormingfase is de groep min of meer gevormd en zijn de rollen verdeeld.
Of dit positief of negatief is hangt af van hoe de stormingfase is verlopen en
het type kinderen in de klas.
Een week of drie na de start van het schooljaar ga je merken dat de klas
rumoeriger wordt. Sommige kinderen verdwijnen op de achtergrond,
andere kinderen komen juist heel erg naar de voorgrond. Er is vaak veel
gekibbel in de klas en leerlingen kunnen vervelend op elkaar reageren.
Leerlingen kunnen ook wat brutaler uit de hoek komen. In deze periode
wordt de leerkracht en de afspraken uitgetest. Een teken dat de
stormingsfase is begonnen.
Tijdens de normingfase bepalen de leiders van de groep welke normen en
waarden er voor de groep gelden. Door als leerkracht deze leidersrol op je
te nemen en al tijdens de stormingfase te laten zien welke normen en
waarden van de leerlingen verwacht worden, haal je deze normingfase naar
voren. En zorg je ervoor dat niet jouw klas, maar jij als volwassene bepaalt
welke normen en waarden geldig zijn.

GROEP 1/2A
Groep 1/2a is het schooljaar goed gestart. We zijn verhuisd van het resort
naar het hoofdgebouw en de meeste kinderen zijn daar wel tevreden mee.
We hebben nu een hoge huisplaats om te spelen en dat is superleuk vinden
Rosalie, Foss, Joost en Nathan.
Lisa vindt het fijn dat er nu bakjes met spelletjes in de kring staan om mee te
spelen als we binnenkomen. “We hebben nu wel twee matten om op te
bouwen in de Loose Parts hoek en een andere bouwhoek”, vinden Olivier en
Thomas.
De Gouden Weken spelletjes waren leuk, vooral “Tik, tik, wie ben ik?” zegt
Diederik. En het overgooien met de bal was favoriet bij Rosalie.
Ook zijn we het IPC thema ‘Zo spelen wij’ gestart met een grappige
voorstelling in de speelzaal over juf Knotje die voor het eerst naar school
gaat. Juf Knotje wist nog niet zo goed hoe het allemaal werkt in een
kleutergroep. Ze deelt niet, valt van haar stoel en weet niet hoe ze samen
moet spelen. Gelukkig waren daar de kinderen van de Koningslinde en was er
juf Krul. Samen hebben zij ervoor gezorgd dat alles goed kwam. Vooral juf
Knotje op de fiets en dat ze iedereen met water nat spetterde, vonden de
kinderen toch wel het aller grappigst!
Iedere dag mogen een paar kinderen hun favoriete speelgoed meebrengen
naar school, erover vertellen én ermee spelen. Wat een feest! En binnenkort
mogen onze ouders in de klas komen kijken om te zien hoe fijn wij kunnen
spelen en werken in onze klas.
Groetjes van groep 1/2a, Barbara en Lenneke.

VERBETERBORD
Vorig schooljaar zijn we gestart met onze school met het implementeren van
Leerkracht!. Een onderdeel van Leerkracht! is het verbeterbord. Een simpel
wit bord met een paar strepen erop. Je hangt het op in vol zicht in de
lerarenkamer. Je kunt er niet omheen. Dat bord komt niet uit het onderwijs.
Het is bedacht in autofabrieken, bij Toyota in Japan. En het heeft in de
afgelopen 50 jaar een tocht gemaakt naar talloze bedrijven, ziekenhuizen en
scholen in de hele wereld. Waaronder ook nze school.
Wat doe je met dat bord? Je gebruikt het voor een wekelijkse ‘bordsessie’ met
het lerarenteam. Zo’n bijeenkomst duurt niet meer dan 15 minuten en
vervangt op veel scholen urenlange teamvergaderingen. Deze 15 minuten
vinden ze vervolgens ook nog eens veel effectiever.
Wat doet een team in zo’n bordsessie? Vijf dingen:
1. Check-in: je begint met de smileys: hoe voelt iedereen zich? Wie wil daar
wat over delen?
2. Successen: je gaat door met delen: wat hebben jullie de afgelopen week
bereikt?
3. Leerling-doelen: vervolgens bespreek je jullie leerlingdoelen: wat willen
jullie de komende 4 tot 6 weken bereiken voor jullie leerlingen of
studenten?
4. Leraar-acties: die doelen haal je alleen maar als je actie neemt: welke
leraar gaat wat doen om die leerlingdoelen te realiseren? En wanneer is
dat klaar?
5. Planning: tenslotte bespreek je de planning voor de komende week.
Bijvoorbeeld: welke leraren gaan samen lessen voorbereiden en wie gaat
bij welke collega’s lessen bezoeken en feedback geven?

VERBETERBORD
Na zo’n bordsessie ga je samen aan de slag in een werksessie met je team.
Tijdens een werksessie praat je dus niet over het verbeteren van onderwijs, je
bent er mee aan de slag. Heb je bijvoorbeeld als doel op het bord staan ?
leerlingbetrokkenheid vergroten?, dan ga ja aan de slag om samen lessen
voor te bereiden die dat effect hebben. Zo je tijd besteden is een stuk nuttiger
en leuker dan vergaderen!
De komende periode staat Engels centraal op het verbeterbord. We
ontwerpen lessen en verbeteren tijdens de sessies ons Engels onderwijs.

Verbeterbord groep 7/8

Doel van het verbeterbord
groep 5/6

WEEK TEGEN PESTEN
In de afgelopen week is er in alle groepen veel aandacht besteed aan de Week
tegen pesten met als thema: Grapje! Moet toch kunnen?.
Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen
en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid. Juist begin van
het schooljaar in de Gouden Weken van groepsvorming is dit belangrijk.
Naast die verbinding spelen grappen ook een rol in het bepalen van de
normen in de groep. Door wel of niet om een grap te lachen bepaal je met
elkaar wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan
gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of wordt hiermee een specifieke
leerling of specifieke groep uitgesloten en dreigt dit een norm te worden?
Het maken van grapjes begint vaak klein. Het gaat dan om opmerkingen die
we niet meteen pesten noemen, maar wel een onveilig of vervelend gevoel
geven.
School is een belangrijke oefenplaats voor kinderen. Het is de plek waar ze
leeftijdsgenoten ontmoeten en kennismaken met verschillen in waarden,
normen en omgangsvormen. Dan is het belangrijk dat er een prettige en
veilige sfeer in de groep heerst. Door duidelijk te zijn over welk gedrag wel
en niet geaccepteerd wordt en met elkaar afspraken vast te stellen doet
iedereen mee. De kinderen leren dat er grenzen zijn aan grappen en aan
vrijheid van meningsuiting. Dat brengt per definitie spanning met zich mee.
Want wat voor de één grappig is, is dat voor een ander niet. Oftewel wat voor
de één veilig is, is voor de ander onveilig.
Grapje! Moet toch kunnen?! brengt het gesprek op gang over plezier,
veiligheid, grenzen, weerbaarheid, maar ook over verschillende meningen en
opvattingen: Is iets grappig of grensoverschrijdend? En wie bepaalt dat
eigenlijk? Een simpel antwoord is er niet altijd, maar kinderen in een veilige
setting laten oefenen geeft ze belangrijke vaardigheden mee voor hun
toekomst.

ZINTUIGENTUIN
Vandaag (30-09-2022) heeft een aantal kinderen uit groep 8 en een paar
kleuters de zintuigentuin klaargemaakt voor het najaar. De grond is
gecultiveerd en ingezaaid met groenbemesters!!
Zo wordt de bodem weer gezond en kunnen we in het voorjaar weer aan de
slag.
Expertise NME
Barbara, Lies en Lenneke

RIVM ADVIEZEN
Sinds 25 februari 2022 gelden er voor het onderwijs geen specifieke maatregelen
meer rondom Corona. Er wordt sinds die datum niet meer met een protocol
gewerkt. Het is wel belangrijk om goed voorbereid te zijn op een opleving van het
coronavirus, aangezien het virus er nog steeds is. Om verspreiding te voorkomen,
gelden de basisadviezen zoals vaak je handen wassen, hoesten en niezen in je
elleboog, bij klachten thuisblijven en een zelftest doen.
Klik hier voor de link met de adviezen van de overheid.

HERFSTFESTIVAL
Kom in de herfstvakantie naar het Herfstfestival bij Huis73. Er is van alles te doen
en te beleven voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. In de bibliotheken van Den Bosch,
Vught, Boxtel en Rosmalen zijn er iedere dag allerlei leuke activiteiten: voorlezen,
workshops, maakmiddagen, theatervoorstellingen, Kennisbende met legomaster
Roy en nog veel meer!
Herfstfestival
Van 22 oktober tot en met 30 oktober organiseert Huis73 het Herfstfestival. In
alle bibliotheken Den Bosch, Vught, Boxtel en Rosmalen zijn er iedere dag leuke
activiteiten voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
Een week bomvol activiteiten!
Kijk hier voor alle data, tijden, locaties en kaartverkoop.
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