De P@rel - nr.1
Agenda

10 en 14 september Startgesprekken
30 september

Start kinderboekenweek: “En toen…?”

9 oktober

P@rel2

Algemeen
Wat was het fijn om iedereen weer te begroeten op maandag 31 augustus.
Ik ben dankbaar dat we met een voltallig team konden starten. We merken dat
er al best wat kinderen verkouden zijn en thuisblijven. Heel fijn dat de regels zo
goed worden nageleefd. Ik begrijp ook heel goed dat dit veel van u als ouder(s)
vraagt. In ons schoolplan staat de kerntriade weergegeven om aan te geven dat
we de samenwerking tussen ouders, kind
en school heel belangrijk vinden. Dit zijn
uitzonderlijke tijden waarin we ons aan de
regelgeving moeten houden, maar dit tegelijk ook veel keuzes en uitdagingen
geeft. Als school zijn we bezig met een
stappenplan rondom verkoudheid leerling
en leerkracht. Hierbij is een belangrijk
aandachtspunt hoe we de ontwikkeling
van kinderen zoveel mogelijk doorgang
kunnen laten vinden.
Laten we met elkaar vooral de samenwerking zoeken om te kijken hoe wel elkaar hierin kunnen ondersteunen.
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Actueel
Geboorte
Op 2 augustus is bij juf Van Ginkel en haar man een zoon geboren. Hij heeft de roepnaam Boaz. De juf en haar gezin maken
het goed. We wensen hen veel zegen toe bij de opvoeding.

KIVA
De eerste weken in de groep worden besteed aan de groepsvorming en thema 1: ‘Iedereen verdient respect’

Onderbouw
KiVa-regel: We willen samen een groep zijn want dat is fijn

Wat gaan we leren?
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop van dit thema hebben ze het volgende
geleerd. Ze…
…weten wat KiVa is;
…weten wat een leuke school is;
…weten wat fijn en niet fijn is op school;
…hebben zichzelf en hun klasgenoten beter leren kennen;
…begrijpen dat iedereen een fijne schoolomgeving verdient;
…weten dat we een ander kunnen helpen.

Bovenbouw
KiVa-regel: We doen aardig tegen elkaar en behandelen anderen met respect

Wat gaan we leren?
Jullie kinderen gaan al veel over KiVa leren! Na afloop van dit thema hebben ze het volgende
geleerd. Ze…
…weten wat KiVa is;
…weten wat een leuke school is;
…weten leuke en minder leuke kanten van alleen en van samen zijn;
…kennen elkaar en weten hoe ze de groep ervaren;
…weten wat respect is;
…kunnen respect herkennen en tonen;
…kennen verschillende relaties;
…weten wat het KiVa-contract is;
…weten wat regels zijn;
…hebben een eigen contract;
...kunnen herhalen wat er behandeld is in de les;
…weten hoe je met respect met elkaar omgaat.

Week tegen het pesten
21 t/m 25 september is de week tegen het pesten. We vinden het belangrijk om als school aandacht te besteden aan dit thema. Binnen de methode KIVA hebben we veel handvatten om pesten preventief tegen te gaan. Als dit niet genoeg helpt, wordt de Anti Pest commissie (APC) ingeschakeld. In de volgende P@rel zullen zij zich voorstellen.

Geen luizencontrole op school!
Door de coronamaatregelen moeten we als school elke keer weer keuzes maken wat we wel en
niet doen. We hebben besloten dat de luizencontrole op school wel wenselijk, maar niet noodzakelijk is aangezien u dit als ouder ook thuis kunt doen. Via dit filmpje kunt u meer informatie
vinden over hoe dit het beste werkt. https://youtu.be/HNkgAIxy1zo
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Even voorstellen
Beste kinderen en ouders,
Mijn naam is Julia Rijke, 21 jaar oud en ik woon in Veenendaal.
Deze zomer ben ik afgestudeerd aan de PABO op de Christelijke
Hogeschool Ede. In mijn vrije tijd speel ik gitaar, zing ik en ben ik
graag creatief bezig. Ik vind het enorm leuk om voor de klas te
staan en hoop dat dit schooljaar met heel veel plezier op het
Visnet te mogen doen. Ik sta op dinsdag tot en met vrijdag voor
groep 5/6. Als u vragen heeft of een praatje wilt maken, mag u
mij altijd aanspreken of een berichtje sturen.

Aanmeldingen nieuwe leerlingen
We hebben moment 24 en 27 leerlingen in de groepen 1 en 2. Dat is aan het begin van het jaar
al een forse groep om mee te starten. Aangezien er nog kinderen op de lijst staan om in te stromen, zijn we als management aan het bekijken of een 0 groep zinvolmogelijk is. Aangezien het
instellen van een 0 groep gevolgen heeft voor de financiën en personeelsbezetting, is het heel
belangrijk dat we de juiste gegevens hebben.
Wordt uw kind dit schooljaar 4 jaar en heeft u het nog niet aangemeld, wilt u dit dan voor 1
oktober doen? Mocht u iemand weten waarvan het eerste kind 4 jaar wordt, wilt u dit dan
doorgeven? Vroegtijdig aanmelden is voor onze organisatie altijd belangrijk, maar nu zeker!

Automatische incasso
Elk jaar wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd van u als ouder(s). Deze bijdrage wordt besteedt aan o.a. sinterklaasfeest, kerstboeken als cadeau voor de kinderen, activiteiten zoals een
eindejaarsfeest of stormbaan. Vanaf dit jaar zal de bijdrage via automatische incasso gaan omdat
dit op de lange termijn veel administratieve druk wegneemt. U krijgt hierover volgende week
een brief.

Inhoudelijk

Doelen 2020-2021
Voor de vakantie hebben we ons jaarplan 2019-2020 geëvalueerd en de punten in de nieuwsbrief gedeeld. Onze doelstellingen voor 2020-2021 staan in ons jaarplan vermeld. Deze zal in de
eerstvolgende MR vergadering besproken worden. Na goedkeuring komt het jaarplan op de
website te staan.
Hieronder alvast een aantal punten uit het jaarplan:
1.

Rekenen; we starten dit jaar met de nieuwe methode van Pluspunt. De studiedagen en
vergaderingen zullen we gedeeltelijk besteden aan scholing om deze methode zo goed
mogelijk te gebruiken. Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.malmberg.nl/
basisonderwijs/methodes/rekenen/pluspunt.htm

2.

Taal; de onderdelen woordenschat, spelling en technisch lezen zijn belangrijke punten om
te ontwikkelen en verdiepen op onze school. Thuis is het heel belangrijk om te lezen en voor te lezen voor het vergroten van de
woordenschat. Op school willen we ons gaan verdiepen in hoe we
woordenschat en lezen tot een hoger niveau kunnen brengen
door de hele school heen.

3.

IPC; we zijn gestart met een schoolbrede
thema; ‘Het Visnet in kleur”. Als startactiviteit hebben we op het de hele school het
schoolplein kunstwerken getekend.
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Inhoudelijk
4. Pedagogisch Klimaat; Vorig schooljaar zijn we gestart met de methode KIVA. Deze methode
biedt nog een heleboel mogelijkheden die we verder gaan uitdiepen. Bijvoorbeeld de werking
van de steungroep en leerlingenraad.
Bovenstaande punten worden door het team in werkgroepen opgepakt en tijdens studiedagen
uitgewerkt. Daarnaast willen we de ingezette ontwikkelpunten vanuit het verbetertraject evalueren, eventueel aanvullen en verdiepen.

Levelwerk
In 2019-2020 zijn we gestart met het aanbieden van Levelwerk voor (hoog) begaafde kinderen.
Dit wordt ook dit jaar weer gedaan door meester Bouman en vindt op woensdag en vrijdagmorgen buiten de klas plaats. We hebben de werkwijze van vorig jaar geëvalueerd en een aantal
zaken gewijzigd:
Een kind komt in aanmerking voor Levelwerk als hij voldoet aan:
1.
Aanwijzingen uit de Quickscan; de Quickscan is een
korte vragenlijst die elk jaar door de leerkracht van
groep 1, 3, en 5 wordt ingevuld. Uit deze vragenlijst
kunnen kenmerken komen die signalen geven dat
de leerling begaafd is.
2.
Drie cognitieve kenmerken
3.
Drie van de vier persoonlijkheidskenmerken uit het
Zijnsluik
Er moet altijd een combinatie zijn van cognitieve en persoonlijkheidskenmerken.
Als een leerling niet in aanmerking komt voor Levelwerk, maar wel een bovengemiddelde leerling is, komt hij/zij in aanmerking voor extra pluswerk in de klas.

Ouderportaal en Parro
Als school vinden we een heldere communicatie en samenwerking tussen ouders en school belangrijk. Daarom kunt u via Parnassys de ontwikkeling van uw kind volgen door middel van cijfers
en cito gegevens. Dit jaar zullen we ook de gespreksverslagen daaraan toevoegen. Na elk gesprek wordt er een kort verslag gemaakt wat er besproken is. Door uitbreiding van het ouderportaal wordt de stap van mailen weggehaald. U kunt als ouder zelf zien wat er besproken is binnen
het ouderportaal.
Tevens communiceren we veel via Parro. Het is daarom heel belangrijk dat u als ouder gekoppeld bent aan Parro. De directie stuurt nieuwsbrieven en dergelijke nog via ParnasSys, maar de
leerkrachten doen dit via Parro. Tevens zijn de inschrijvingen van gesprekken en excursies via
Parro. Mocht u als ouder nog geen Parro hebben, dan vragen we u om dat zo snel mogelijk te
doen. Het zou jammer zijn als u bepaalde informatie mist of u zich niet kunt inschrijven voor een
gesprek. Voor vragen kunt u terecht bij directie@visnet-elst.nl

Bijlagen:
poster JSFC
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