Nieuwsbrief januari 2022
Misschien bent u er wel eens geweest; de brug die Duitsland en Nederland verbindt
over de grensrivier de Worm. In de kerstvakantie waren we een midweek in die
omgeving. Op de brug staan 2 schildpadden waarover het volgende vermeld stond;
“De schildpadden aan beide uiteinden van de brug hebben een bijzondere missie.
Tegenover elkaar staand en onderling betrokken, elkaar altijd toenaderend staan ze
voor duurzaamheid van het leven, voor het steeds weer ontmoeten van elkaar in
vrede en inspirerende samenwerking.

Met deze woorden zijn we als team het afgelopen jaar begonnen. Ik wens ons als
team, ouders en kinderen een inspirerend 2022 toe waarin we de toenadering en
samenwerking blijven zoeken. Zoals Hebreeen 10: 24 uit de Bijbel zegt; laten we op
elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te
doen.” Ik wens julliemet jullie gezinnen alle goeds voor 2022!

Actueel
Afscheid juf Anne en welkom juf Hilde
Zoals in de vorige nieuwsbrief beschreven staat, zal juf Anne ons per 1 februari as.
Verlaten. We zullen haar missen als betrokken en enthousiaste collega en juf. De
vacature voor juf Anne is vervuld, juf Hilde Versteeg zal haar opvolgen. Zij zal zich op
een later moment nog voorstellen. We zijn heel blij dat juf Hilde bij ons komt werken.
Zij is een oude bekend van ons en we hebben alle vertrouwen in haar. Mocht u nog
afscheid willen nemen van juf Anne dan kan dit op 27 januari D.V. om 14.20 uur bij
de kleuteringang.

vertrek juf Mirjam
Helaas hebben we nog een vacature open staan; de vacature die is ontstaan door
het vertrek van juf Mirjam Schadenberg. Juf Mirjam wordt Intern Begeleider op
basisschool de Korenmaat. Voor haar een prachtige kans, voor ons een groot gemis.
Mocht u mensen weten in uw netwerk, wilt u ons dan aanbevelen?

Ouder gezocht!
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
merkten daarin dat we wel veel ideeën hadden, maar niet helemaal weten wat
handig is in de ruimte qua indeling e.d. We bedachten dat het fijn zou zijn om iemand
te hebben die ervaring heeft met inrichten van ruimtes qua kleuring, indeling etc.
Bent u de ouder die ervaring hierin heeft en graag wil meedenken? Geef u dan op bij
directie@visnetelst.nl

Rapportgesprekken
Op donderdag 17 februari en maandag 21 februari vinden de rapportgesprekken
voor de groepen 1 – 7 plaats. De gesprekken van groep 8 vinden op een andere
datum plaats i.v.m. de inschrijvingstermijn van de Voortgezet Onderwijs scholen.
Op 4 februari gaat het rapport mee met de kinderen. Om 15.00 uur gaat dan de
inschrijving open voor de ouders met meerdere kinderen op onze school. Maandag 7
februari gaat de inschrijvingsmogelijkheid open om 12.00 uur voor de rest van de
kinderen. Houd u hier rekening mee in uw agenda?

MR vergadering
Volgende week hopen we weer een MR vergadering te hebben. Mocht u punten aan
willen leveren, dan kan dit bij de MR leden (Dick Groot, Jeroen Trommel en Miranda
Rebergen) of via mr@visnet-elst.nl

Inhoudelijk
KIVA certificering
Onze KIVA tegel hangt aan de muur, we zijn nu
officieel een KIVA school. Het KIVA certificaat krijg je
als school na een periode van twee jaar als je aan kunt
tonen dat je voldoet aan de voorwaarden. Een
voorbeeld van de voorwaarden is; heb je alle lessen
gevolgd en worden de afspraken geborgd. We zijn blij
met de keuze van deze methode die ruim twee jaar
geleden is gemaakt. KIVA is een methode die actueel
blijft omdat er constant een team bezig is met
onderwerpen te verbeteren. Tevens zijn er veel
mogelijkheden om je als team te blijven professionaliseren rondom verschillende
onderwerpen.

Groepsvorming; zilveren weken
Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in de groepsvorming. De
eerste weken na de zomervakantie noemen we de Gouden Weken. Deze weken zijn
ervoor om elkaar weer te leren kennen, de regels te formuleren en zo de basis te
vormen. Na de kerstvakantie kan soms de fase van storming weer wat onrust geven
in de groep; dit worden de Zilveren Weken genoemd. In de klassen wordt aandacht
besteed aan de Zilveren weken door allerlei groepsvormende activiteiten en herhalen
van de regels. Verder zullen we met sociaal emotioneel bezig gaan met thema 5 van
KIVA; plagen, ruzie of pesten

Terugblik studiedag
We kijken terug op een goede studiedag waarin veel is besproken. In de morgen
hebben we ons als team verdiept in het onderwerp communicatie. Dit was met name
gericht op interne communicatie. In de middag zijn we bezig geweest met IPC. Het
onderwerp wat centraal stond was de leerwand en het zichtbaar maken van het
leerproces. Na die tijd hebben we nog gebrainstormd over ons leerplein. Al met al
een productieve en waardevolle dag.

Agenda
17 -01

start afname CITO LVS (verspreid over max. twee weken)

28-01

studiedag

04-02

rapport mee

07-02

kinderen om 12.00 uur uit

11-02
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