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SALADE UIT EIGEN TUIN

De primeur is voor groep 5/6. Zij hebben afgelopen week de eerste groenten uit eigen tuin
geoogst, o.a. radijs, peterselie en verschillende soorten sla. Voordat het zover was, hebben
ze het gehele proces van zaadje tot plant gezien en ervan geleerd door deze zelf te planten
in hun eigen moestuin. De leerlingen zijn (mede-) verantwoordelijk voor de uitvoering onder
de coachende leiding van de leerkracht. Dit groeiproces sluit aan bij het project Groeit en
bloeit van Alles-in-1. Door dit natuurlijk leren in de praktijk sluiten we aan bij de brede
onderwijsbehoeften van kinderen. Ieders talent krijgt een kans zich te ontwikkelen.

THEMA KUNST
De gehele onderbouw werkt aan het
onderwerp kunst, zo ook de peuters.
Het thema van Uk en Puk is: Ik ben een
kunstenaar. De peuters hebben goed
gekeken naar waar hun neus, oren en ogen
zaten en zie het resultaat hiernaast.

BREDE ONTWIKKELING
Beide voorbeelden hierboven schetsen een
beeld van wat het stimuleren van de brede
ontwikkeling is. De kinderen leren door te
‘doen’ in plaats van uit een boek. Door zelf
met materiaal aan de slag te gaan, ontdekt
een kind wat er gebeurt en beklijft de
betekenis en het geleerde beter.
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COHORTERING IN HET BASISONDERWIJS
Op 7 juni 2021 heeft de Algemene Vereniging voor Schoolleiders onderstaand artikel
gepubliceerd.
“Vanuit de diverse organisaties, waaronder de AVS, is aan het OMT om duidelijkheid gevraagd met
betrekking tot het organiseren van schoolkampen, schoolreizen en afscheid van groep 8. Deze
activiteiten worden nog steeds afgeraden.

De situatie rondom corona gaat de goede kant op: de vaccinatiegraad stijgt snel en de
besmettingscijfers en ziekenhuisopnames dalen. Om te bevorderen dat die trend doorzet, heeft het
OMT op 31 mei geadviseerd om de overige richtlijnen voor het onderwijs door te zetten. Dit heeft het
kabinet overgenomen. Op deze manier wordt eraan bijgedragen dat verdere versoepeling zo snel
mogelijk kan plaatsvinden.

Hoewel de situatie de goede kant opgaat, wordt cohortering (vaste groepjes) van leerlingen nog
steeds geadviseerd. Ook het beleid rondom schoolkampen is niet aangepast; dit wordt nog steeds
afgeraden. Door het verspreidingsrisico te minimaliseren wordt ook de continuïteit van onderwijs
bevorderd. Op het moment dat verdere versoepelingen mogelijk worden, krijgt dit een plek in de
servicedocumenten, protocollen en Q&A’s”.

Dit artikel sterkt ons in de gedachte dat we de juiste beslissing hebben genomen omtrent
kamp en schoolreis. We zijn ontzettend blij met de alternatieven. Alle kinderen gaan
genieten van wat komen gaat. Deze alternatieven zijn echter niet gratis. De ouderraad zal
u nog om een bijdrage vragen, in geval u deze nog niet voldaan heeft (is dat wel het geval,
dan wordt dat verrekend). Meer informatie volgt.

OUDERPEILING CONTINUROOSTER
We willen graag alle ouders heel hartelijk bedanken voor het invullen van de ouderpeiling.
Erg blij zijn we met deze betrokkenheid van ouders met ons integraal kindcentrum. Dit geeft
een sterk gevoel van Samen (SNOR). Wat een voorwaarde is om de ontwikkeling van
kinderen optimaal te stimuleren. Samen optrekken met elkaar. Dat betekent ook samen
kijken naar de resultaten en daaruit conclusies trekken. Die echter nooit ten koste mogen
gaan van individuele kinderen. We bieden immers passend onderwijs, daar kan het
overblijven een element van zijn. In gesprek met elkaar, ouders en school, zoeken we altijd
passende oplossingen.
Op de MR vergadering van dinsdag 22 juni a.s. worden de resultaten van de ouderpeiling
besproken. De MR zal dan wel of niet instemmen met een beleidswijziging voorstel vanuit
school om over te gaan naar een continurooster, waarbij alle kinderen in principe op school
eten en zij tot 14.30 uur (op de lange dagen) onderwijs krijgen. Uiteraard afgewisseld met
momenten van ontspanning. We gaan immers voor de brede ontwikkeling van kinderen,
waar we volgend jaar sterk op in zetten m.b.v. de financiële prikkel van de overheid d.m.v.
het Nationaal Programma Onderwijs. Gesprekken over samenwerking worden nu gevoerd
met de Muziekschool Hoeksche Waard, CMK en Regiekr8. De gesprekken verlopen
veelbelovend! De samenvatting van de resultaten van de ouderpeiling vindt u in de bijlage.
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AGENDA

Wo. 23 juni Techniekdag
Di. 29 juni ‘Schoolreis’ in de Hoeksche Waard voor gr. 3 t/m 7
Ma. 28 juni t/m do. 1 juli Alternatieve ‘kamp’ week gr. 8
Do. 1 juli Goede doel dag voor gr. 1 t/m 7, gr. 8 kiest een andere dag om iets te doen voor
het dorp!
Vr. 2 juli Leerlingen groep 8 vrij
Vr. 2 juli Zomerfeest kleuters!

Met zo’n leuke agenda in het vooruitzicht

wordt het toch nog een leuk schooljaar
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