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EINDE SCHOOLJAAR
We gaan naar het eind van schooljaar 2018-2019. In dit schooljaar hebben we ons als school zaken
voorgenomen. Die hebben we beschreven in de schoolgids. Hieronder kunt u lezen hoe het verloop
van de voornemens is geweest. In een volgende nieuwsbrief neem ik u mee in de voornemens voor
volgend schooljaar.

-Het nieuwe schoolwerkplan 2019-2023 is klaar. Dit is voorgelegd en besproken met MR en team. Dit
plan vormt de basis van onze schoolontwikkeling voor de komende 4 jaar.
-We zijn gestart met de nieuwste aanvankelijk leesmethode: VLL Kim versie. We zijn tevreden over deze
methode en de behaalde resultaten.
-De eerste helft van het schooljaar hebben de leerkrachten van groep 3, 4 en 5 begeleiding gekregen
van een extern deskundige in o.a. het werken met bovenstaande nieuwe methode.
-De boeken van het project Energie van de methode Alles-in-1 zijn vervangen.
-De werkwijze van en aanpak van Begrijpend lezen is geborgd in een matrix en wordt schoolbreed
gehanteerd.
-We hebben vakinhoudelijke werkgroepen gerealiseerd o.l.v. de specialisten rekenen en gedrag.
-Via GAAV hebben we o.a. kinderyoga, koken, sieraden maken, schilderen en sporten aangeboden.
-Inrichting van het nieuwe schoolgebouw vormgeven olv de architect. Materiaal en kleurkeuzes zijn
gemaakt. Er is een stalen bord op school aanwezig ter inzage en op de website is te zien hoe het gebouw
er aan de binnenkant uit komt te zien middels een virtual reality filmpje.
-We hebben de pijlers van ons onderwijs gevuld met ambities. Ouderbetrokkenheid is verder uitgebouwd
door van welkomstgesprekken naar trajecten met vervolggesprekken met ouders, én soms al leerlingen
erbij, toe te werken.
-Gepersonaliseerd onderwijs krijgt steeds meer vorm door mede verantwoordelijkheid voor het leren bij
de leerlingen te leggen dmv (kind-) gesprekken, visualiseren van (leer-)doelen, etc.
-We hebben de pilot met chromebooks afgerond en een keuze voor de toekomst gemaakt. Het werken
met chromebooks is uitgerold over groep 3 t/m 8.

LEERLINGVOLGSYSTEEMTOETSEN
Om de voortgang van de ontwikkeling van leerlingen zo
objectief mogelijk te meten, nemen we, net zoals bijna alle
basisscholen in Nederland op 2 momenten in het schooljaar
toetsen af op de kennisgebieden. We zorgen voor optimale
omstandigheden, bijv. afname zo mogelijk in de ochtend, rust
op het plein, toetsopstelling. Voor sommige kinderen blijft het
toch een ‘ding’. We stellen hen zoveel mogelijk gerust door
met hen in gesprek te gaan. Vaak helpt dat de leerlingen om
er gemakkelijker tegenaan te kijken. En dat zorgt voor een
beter resultaat. Toch is dat niet het enige wat telt. Kinderen
hebben zoveel andere talenten, gelukkig kijken we daar ook naar, al ben ik met u eens dat dat in deze periode
vaak niet zo voelt. Laten we er samen, ouders en school, voor proberen te zorgen dat onze kinderen serieus,
doch zo ontspannen mogelijk, hun toetsen kunnen maken. Door het voor de kinderen hanteerbaar en kleiner
te maken. Immers kinderen van groep 2 vinden het over het algemeen erg interessant om met de juf in een
boekje te werken. Dat moeten we zo houden tot in groep 8, wanneer ze de Eindtoets maken. Ook in deze
weken willen we dat alle kinderen het fijn hebben op school.
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UPDATE NIEUWBOUW
René Meere, de architect, heeft ons geïnformeerd dat de aanbesteding helaas niet goed is verlopen
en dat zij verdere gesprekken met de aannemers moeten houden voordat zij met de
werkzaamheden starten. René Meere geeft aan dat het daarom niet lukt om al te starten met de
(hei-) werkzaamheden. Naar alle verwachting loopt de planning daarmee uit.
Zodra wij meer informatie krijgen van René Meere, dan hoort u dit.

TSO 2019-2020
Vandaag hebben de leerlingen de papieren
aanmeldformulieren voor de TSO 2019-2020
meegekregen. Wilt u deze volgende week ingevuld
inleveren bij de leerkracht van uw kind. Mocht u het
formulier kwijt zijn, maar uw kind wel willen opgeven, dan
kunt u een vervangend exemplaar ophalen bij juf Anja.
Hartelijk dank, Karin Maijers, coördinator TSO.

Dorpsraad: Puttershoek | Maasdam
Beste bewoner/vertegenwoordiger/professional van Puttershoek en Maasdam,
Bij de Netwerkbijeenkomst die in maart plaats heeft gevonden is gebleken dat er veel behoefte is aan een
overkoepelend orgaan voor de dorpen Puttershoek en Maasdam. De initiatiefgroep is aan de slag gegaan
met de Dorpsraad hiervoor.
Wij nodigen u van harte uit om bij deze 1e bijeenkomst aanwezig te zijn op 20 juni a.s in Duyvesteyn. Wij
vragen u ook deze uitnodiging zoveel mogelijk te delen binnen uw vereniging, organisatie, met vrijwilligers
of in uw omgeving, zie bijlage.
We hopen u daar te zien!
Vriendelijke groet, namens de initiatiefnemers, Thamar van der Poel
AGENDA
● VakantieBieb is open van 1 juni t/m 31 aug. Zie www.vakantiebieb.nl/jeugd
● Schoolreisjes: 2 juli a.s. gr. 6 en 7, 4 juli gr. 3, 4 en 5 en 5 juli groep 1/2.
● De week van 8 juli derde reguliere gesprekken ronde nav de eindrapporten
● Wo. 10 juli Juffendag
● Ma. 15 juli Musical groep 8
● Do. 18 juli 14.30-15.30 Ouderbedankmiddag. We willen iedereen die ons het afgelopen jaar
geholpen heeft bedanken. We nodigen u graag uit voor koffie/thee en iets lekkers.

