Nieuwsbrief februari 2022
Als school zijn we na de kerstvakantie turbulent gestart met veel corona
besmettingen onder leerlingen en personeel. Dit vraagt veel aanpassingsvermogen
van de leerkrachten, leerlingen en ouders. Wanneer we vervanging kunnen regelen,
doen we dat. Dit is echter vaak niet mogelijk, zeker niet met veel corona gevallen
tegelijk binnen het team. We begrijpen dat dit zeker niet makkelijk is voor jullie en
danken jullie voor je begrip en flexibiliteit. Ook alle lof aan mijn collega’s die altijd
meedenken in een oplossing en daarvoor iets extra’s willen doen.

Op 9 maart hopen we in de klassen stil te staan bij biddag. Het thema dit jaar is
“blijven bidden” aan de hand van Daniel 6: 1- 29. Een oproep om te blijven bidden,
wat er ook gebeurt, vanuit het vertrouwen dat God voor ons zorgt.

Actueel
Afscheid juf Mirjam
Vrijdag 25 februari zal juf Mirjam voor het laatst bij ons op school aanwezig zijn. We danken
haar voor haar inzet, betrokkenheid en enthousiasme.
Mocht u afscheid van haar willen nemen, dan kan dit op donderdag 24 februari om 14.15 uur
bij het kleuterhek.

Door het vertrek van juf Mirjam was er een vacature ontstaan voor 2 dagen. We zijn blij dat
we intern een oplossing hebben kunnen vinden. Juf Berlinda zal samen met juf Regina groep
1/2b gaan doen. We zijn blij met de flexibiliteit van onze collega’s zodat we een oplossing
hebben kunnen vinden.

Welkom juf Hilde en juf Joelle
Hallo allemaal!

Misschien heeft u mij vorig jaar of tijdens het invallen
weleens voorbij zien komen. Mijn naam is Hilde
Versteeg en vanaf februari sta ik dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag voor groep 1/2A. Ik heb
ontzettend veel zin om de kinderen te leren kennen en
samen met ze te leren!

Hallo allemaal,
Hierbij wil ik mij even voorstellen….
Mijn naam is Joëlle van Beek en ik ben 19 jaar. Voor sommigen ben ik bekend als de stagiair
van de groepen 1/2A en 1/2B, dat klopt! Hier ben ik op maandag,
dinsdag en woensdag te vinden. Maar vanaf nu ga ik ook op de
donderdag en vrijdag werken als onderwijsassistent! Ik kijk er
enorm naar uit om nog meer tijd door te brengen met de leerlingen
en zo steeds meer ervaring op te doen!

Ouder gezocht! (herhaalde oproep)
Als bovenbouwgroepen hebben we een prachtig ruime hal. Als team willen we deze hal
echter meer inzetten voor ons onderwijs en aantrekkelijker maken qua indeling. We hebben
al een brainstormsessie gehad over wat we belangrijk vinden. We zoeken iemand die
ervaring heeft met inrichten van ruimtes qua kleuring, indeling etc. Bent u de ouder, of kent u
iemand die ervaring hierin heeft en graag wil meedenken? Geef u dan op bij
directie@visnetelst.nl

Rapportgesprekken
Op donderdag 17 en maandag 21 februari vinden de rapportgesprekken plaats.
De inschrijving daarvoor is vandaag gesloten. We willen de rapportgesprekken graag fysiek
laten plaatsvinden. Daarvoor zijn de volgende afspraken belangrijk:
1. Graag niet eerder dan 5 minuten van tevoren aanwezig zijn.
2. U komt binnen via de hoofdingang.
3. Tijdens het lopen draagt u een mondkapje
4. Na afloop van het gesprek verlaat u de school via de kleuteringang aan de zijkant van
de school. Er zullen pijlen op de grond staan voor de looproute.
We hopen op goede gesprekken waarin we samen het beste zoeken voor ieder kind.

Gitaarles
Op donderdagmiddag geeft Marno Wieken gitaarles. Hij maakt hiervoor gebruik van een
lokaal in onze school. De kinderen leren notenlezen, akkoorden en tabulatuur. Ze spelen
vanaf de eerste les al een melodie. Door het concentreren kunnen ze dan ook beter met hun
schoolvakken. Er is ook gitaarles voor volwassenen.

Vraag een gratis proefles aan:

Marno Wieken
06-42838117 / 0318-621013
mwieken@gmail.com

Inhoudelijk
KIVA
Momenteel behandelen we in de groepen KIVA thema 6; rollen in de groep.

In de onderbouw hebben de kinderen het volgende geleerd, ze;
•

weten dat iedereen een rol speelt bij pesten;

•

kunnen de zes rollen van pesten benoemen;

•

kunnen zich inleven in de verschillende rollen;

•

herkennen de zes rollen bij pesten.

Na afloop van dit thema hebben de kinderen in de
bovenbouw het volgende geleerd, Ze;
•

weten dat iedereen een rol heeft in de groep;

•

herkennen de zes rollen bij pesten;

•

leren een groepsstructuur doorzien;

•

er zijn verschillende soorten rollen;

•

weten dat er verschillende machtsposities zijn in de
groep;

•

denken na over waarom iemand pest;

•

leren reflecteren op hun handelen;

•

kunnen verwoorden hoe zij zelf over pesten denken;

•

leren de standpunt van klasgenoten met betrekking tot pesten kennen;

•

weten dat mensen niet altijd in overeenstemming met hun mening handelen;

•

kunnen tegen iemand die vervelend doet ‘stop’ zeggen.

Schoolontwikkeling
De afgelopen studiemomenten stonden in het teken van;
1. Analyse resultaten CITO LVS: In januari maken de leerlingen vanaf groep 3 een
citotoets voor Begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde. Verder wordt de
voortgang van het lezen getoetst in met name de middenbouw door DMT en AVI af te
nemen. Een CITO toets meet wat er onthouden is over een langere periode. Als
leerkracht analyseren we die resultaten en kijken we wat de leerlingen nodig hebben
in de komende periode. Dit kan zijn dat er extra hulp nodig is voor een vak of juist
meer uitdaging. We nemen altijd in onze overweging mee dat een toets een moment
opname is.
2. Rapport: Met trots hebben we onze nieuwe rapporten mee gegeven. Met deze
rapporten kunnen we meer laten zien wat het leerproces van de kinderen is op
verschillende vakgebieden. We zijn benieuwd wat u ervan vindt en horen dit graag
(directie@visnet-elst.nl of een telefoontje of Parro bericht).
3. Signaleringsbesprekingen: Dit zijn besprekingen waarbij de leerkracht(en) en de
Intern Begeleider de hele groep bespreken. Onderwerpen die besproken worden zijn;
welbevinden, wat helpt de leerling, wat belemmert de leerling in het leren en welke
middelen kunnen we daarvoor inzetten?
4. Schoolplein: We zijn het afgelopen half jaar bezig geweest met een visie op ons
schoolplein. Naast dat er praktische zaken opgepakt moeten worden zoals de
bestrating, vonden we het plein te weinig uitnodigen tot spelen. Samen met een
leerlingenraad en de leerkrachten hebben we een pakket van eisen samengesteld.
Hier is een mooi ontwerp uitgerold. In de volgende P@rel zullen we u verder
informeren.

Agenda
17-02

rapportgesprekken groep 3 – 8

21-02

rapportgesprekken groep 3 – 8

25-02

studiedag, kinderen zijn vrij

27-02

voorjaarsvakantie t/m 04-03

07-03

studiedag, kinderen zijn vrij

09-03

biddag voor gewas en arbeid

14-03

start thema 4 IPC

18-03

P@rel 7

