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15
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Agenda
17 oktober
22-26 oktober
29 oktober
30 oktober
30 oktober
31 oktober
31 oktober
1 november
1 november
9 november
13-14 november
22 november

Extra studiemiddag. Leerlingen vrij om 12 uur.
Herfstvakantie
Stichting studiedag. Leerlingen vrij.
Hoofdluiscontrole
OR overleg
MR overleg
Fiets controle
Streetwise
Rondleiding toekomstige ouders
Schaatsdag groep 5
Oudergesprekken groepen 1 t/m 4, 7 en 8
Kleuters ’s middags vrij

Nieuws uit de directie
Algemeen
Nog een week en dan zullen we van de herfstvakantie kunnen genieten. Ik heb het
geluk om naar Spanje te kunnen gaan. Vanaf daar zal ik aan jullie denken en hopelijk is
het hier ook lekker weer en kunnen jullie met de kinderen ook fijne plannen maken.
Maar voordat we met vakantie gaan, hebben we nog een paar dingen om af te
ronden.
In deze oktober maand hebben we drie studiedagen (10, 17 en 29) gepland. We zijn
ons ervan bewust dat dit voor jullie niet altijd goed uitkomt en dat jullie verschillende
oplossingen voor de opvang van de kinderen moeten regelen. Voor ons zijn deze
dagen heel belangrijk om aan de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen werken en
daardoor ook heel belangrijk voor jullie kinderen. We zijn bezig met de nieuwe manier
van werken en met het herzien van onze missie en visie. In deze studiedagen werken
we gezamenlijk aan een schoolverbeterplan.
Vanaf nu gaan alle leerkrachten in één van de vier werkgroepen aan de slag met een
van de speerpunten van onze school. Ze zullen werken met een onderzoek vraag en
elke werkgroep is verantwoordelijk voor een goed advies voor de directie en het
voorbereiden van beleid op dit terrein. Zie onze organigram
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Jaarverslag 2017 PCBO Baarn Soest
Op de website vindt u het jaarverslag en financieel jaarverslag van 2017. U treft hierin
ook alle informatie over onze stichting. Visie, missie en plannen voor komende jaren.
http://jaarverslag2017.pcbobaarnsoest.nl/jaarverslag-2017

Verantwoordelijkheid
Tot aan de kerst gaan we extra aandacht geven aan de verantwoordelijkheid van de
leerlingen op verschillende gebieden. Elke maand zullen we verschillende doelen
kiezen om samen met de leerlingen aan de slag te gaan.
Deze maand willen we graag samen met jullie bereiken
dat de leerlingen verantwoordelijker worden voor hun
eigen spullen. Daarvoor hebben we jullie medewerking
nodig als ouders.
We hebben 1 aspect gekozen uit het dagelijks leven op
school. Het doel is om de kinderen meer zelfstandig te
laten worden. Het is net als bijvoorbeeld rekenen een
kwestie van oefenen.
Gevonden voorwerpen
De kinderen laten jassen, rugzakjes, schoenen, T-shirts, sleutels etc. vaak overal liggen.
Dit kan gebeuren, vooral als ze lekker aan het spelen zijn. Dit is op zich te begrijpen.
Wat bijzonder is, is dat ze daarna deze voorwerpen niet missen of gaan zoeken. We
gaan dit in de kring met de kinderen bespreken.
Samen met het team heb ik besloten om de gevonden voorwerpen niet langer dan
twee weken te bewaren. De kinderen moeten leren verantwoordelijk voor hun spullen
te zijn. Verantwoordelijkheid is net zo belangrijk als het leren rekenen om iets in het
leven te bereiken. Vanaf volgende week zullen we alleen de sleutels of de goede
sieraden langer dan twee weken bewaren.
Voor de herfstvakantie zullen we alles wat er ligt in de kast van de verloren voorwerpen
weghalen. Is je kind spullen kwijt, dan kun je hem/haar laten kijken of het erbij ligt. Wat
er vrijdag 19 oktober nog ligt, brengen we weg naar een goed doel.

Marnix academie:
De Marnix Academie is een zelfstandige hogeschool, die zich uitsluitend richt op de
lerarenopleiding basisonderwijs. Daarnaast verzorgt het Marnix Onderwijscentrum
verdere scholing en deskundigheidsbevordering voor mensen die al werkzaam zijn in
het onderwijs.
De Marnix Academie is dit jaar opnieuw de beste Pabo in de provincie Utrecht.
Wij zijn blij dat wij met de Pabo een partnerschap zijn aangegaan en samen de
studenten op mogen leiden.
Wij kunnen veel van elkaar en met elkaar leren.
Momenteel lopen er 5 studenten bij ons stage.
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1. Demi de Beer is een startbekwame student en geeft op maandag en dinsdag
volledig les in groep 1/2a.
2. Carola Bassa loopt op dinsdag stage in groep 6.
3. Miranda Koelewijn loopt stage op woensdag en donderdag in groep 1/2c.
Daarnaast volgt zij haar gym minor en geeft in haar stageweken onder
begeleiding aan verschillende groepen gym. Voor ons als leerkrachten ook erg
inspirerend.
4. Ruth Kröner loopt stage op dinsdag in groep 1/2b.
5. Niels Mulder loopt stage op donderdag in groep 3.
Verder zijn we blij met onze onderwijsassistent Daniek Dorrestijn. Zij is te vinden op
donderdag en vrijdag in groep 1/2b.
In de loop van het jaar zullen er wisselingen plaatsvinden.
Meer weten over de Marnix academie en belangstelling hebben voor ons prachtige
beroep? Zij zijn altijd op zoek naar nieuwe en inspirerende mensen.
Bovendien…...
De deeltijd-lerarenopleiding leidt je in twee tot drie jaar op tot leraar basisonderwijs.
https://www.marnixacademie.nl/

Praktische informatie
1. Nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 5 november.

2. Privacy-formulier en leerlingkaart
Denkt u aan het inleveren bij de leerkracht van het privacy-formulier?

3. Kinderboekenweek
De afsluiting van de KinderBoekenWeek 2018 heeft plaats op donderdag 18
oktober met een Podiumpresentatie in de gymzaal. Het is alleen voor de leerlingen.
Elke groep zal presenteren wat ze graag met vrienden doen, bijv. in toneelstuk, lied,
dans of kunstwerk.
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Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 4 t/m 8 lessen over poëzie gehad
en daarna hebben ze zelf een (klein) gedichtje over het thema vriendschap
geschreven. Iedere groep heeft de 3 ‘beste’ uit in zijn/haar groep gekozen en deze
gedichten worden beoordeeld door de kinderjury, 2 kinderen uit groep 5 en 8, en
een leerkracht jury. Het winnende gedicht mag worden voorgelezen tijdens
podiumpresentatie en we zullen het publiceren in de volgende nieuwsbrief.

4. Kwink
Les 5: Ik weet hoe wij een ruzie samen kunnen oplossen (week 43/44).
Kwink: Ruzie? Los het samen op!
In de groep komen de kinderen elkaar op veel verschillende manieren tegen. Soms
ontstaat er een confrontatie. Het is handig als de kinderen ontdekken welke
afspraken hierover zijn. Bijvoorbeeld over wie er aan de beurt is, wie iets mag
gebruiken. Kinderen moeten nog leren wat de ander graag wil, maar moeten ook
leren uitspreken wat ze zélf graag willen. Daar groeien ze van. Samen zoeken naar
een oplossing die voor beiden goed is, leidt tot een prettige en veilige groep. We
geven de kinderen de ruimte om hun ruzies zelf op te lossen. En bieden hulp als ze
niet verder komen.
Les 6: We hebben de pest aan ‘pesten’ ( week 45/46).
Kwink: Zeg ‘STOP’ tegen pesten!
Het is goed om het in de groep regelmatig over ‘pesten’ te hebben. Als de kinderen
zich in elkaar verplaatsen, ontwikkelen ze hun empathisch vermogen. Bewust
worden’ hoe voelt dit voor de ander’. Daardoor leren ze zorgvuldig om te gaan met
elkaar en elkaars gevoelens, aandacht te hebben en voor elkaar op te komen. We
oefenen met de kinderen hoe het voelt als iemand iets bij hen doet wat ze niet fijn
vinden. We stimuleren de kinderen om in zo’n geval ‘stop’ te zeggen.

5. Goed parkeren
N.a.v. een verzoek van een buurtbewoner over de onveilige verkeerssituatie bij de
school willen wij u als ouders/verzorgers vragen om aandacht te besteden aan de
plek en de manier waarop en hoe u de auto parkeert.
Zeker als het iets langer duurt maar ook bij het in en uit laten stappen van uw
kinderen!
Bij een geel geverfde stoeprand mag u met uw auto niet parkeren of stilstaan.
Bij een onderbroken geel geverfde stoeprand mag u alleen de kinderen in en uit
laten stappen. U mag zelf de auto dan niet verlaten.
Dit betekent dat uw kind alsnog zelf moet oversteken.
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