1 december 2020

Inhoud
-

Inleiding
Sinterklaas
Actie Tekenfund.nl
TOM onderwijs
Kerst: ik heb oog voor jou
Nieuws vanuit de Dierenvallei
Diversen

Inleiding
Soms kom je zomaar van die kaarten tegen die indruk op je maken. We zitten
midden in het schooljaar, we merken dat de kinderen met veel plezier naar
binnen stappen. We horen van kinderen dat ze het fijn vinden om te leren, ook
uit de tevredenheidspeiling lezen we dat kinderen zich in toenemende mate
veilig voelen op school. We merken dat we u als ouder steeds makkelijker
vinden in gesprekken maar ook dat u óns steeds makkelijker kunt vinden. Door
er steeds vanuit te gaan dat we allemaal het goede voor kinderen willen, hebben
we steeds een gemeenschappelijk doel.
Onderwijs is leren, rekenen, taal en ga zomaar door. Soms is het heel moeilijk
om iets te leren, het is dan hard werken maar als we bovenstaande punten
steeds weer voor ogen houden gaat het een stuk makkelijker. Je mag iets
proberen, je mag opnieuw beginnen, je mag iets niet goed kunnen, je mag hulp
vragen. Allemaal punten die kinderen, maar ook die ons volwassenen helpen om
iets te leren.
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Sinterklaas
De sinterklaasviering zal vooral op en bij het podium plaats gaan vinden. Daar
zal de Sint en een kleine delegatie van pieten de kinderen in kleine groepen
ontvangen. Elke groep zal zo tijd hebben met de Sint en mag een mooi optreden
verzorgen. De kinderen krijgen vast een mooi
cadeautje van de Sint.
Ook de leerlingen van de bovenbouw zullen
op 4 december contact hebben met de Sint,
maar dan op de moderne manier via een
online verbinding. Verder hebben zij de Sint
geholpen met surprises en krijgt elke klas een
cadeau voor de hele klas.
Het wordt vast een mooi, gezellig maar ook
memorabel
sinterklaasfeest.
Ook
de
leerkrachten van Atria vieren feest, de
commissie heeft voor woensdagmiddag een
echte
online
sinterklaas
pubquiz
georganiseerd. Zo komt iedereen aan zijn of haar trekken.
Fijne sinterklaasviering thuis!!

Actie Tekenfund.nl
Twee weken geleden hebben de leerlingen hun
uiterste best gedaan om de mooiste creaties te
maken. Daarvan zijn nu verkoopfolders gemaakt
en bovendien beschikt iedere leerling over een
eigen webshop. In de school hangt inmiddels een
prachtige poster met daarop afbeeldingen van alle
kunstwerken. Daarnaast zal elke leerling een
wenskaart ontvangen van het zelfgemaakte
kunstwerk. Door middel van de webshop kan
iedere leerling artikelen met daarop het eigen
kunstwerk verkopen. Elk verkocht artikel levert een mooi bedrag op voor het
goede doel ‘De Dierenvallei’. De webshops zullen aanstaande zondag (6
december) sluiten, zodat de producten nog voor de kerstvakantie op school
geleverd kunnen worden.

TOM onderwijs
Ouders vragen me soms naar informatie over het TOM onderwijs; wat houdt het
in en hoe zie je dat op school terug.
Zoals u inmiddels wellicht weet zijn we volop in ontwikkeling om TOM een goede
maar ook onderbouwde plek in onze school te geven. We geven ons onderwijs
steeds meer vorm door te werken aan drie belangrijke onderdelen van het
leerproces.
Leren doe je door denken, doen en durven. Het is een proces van denken in je
hoofd, uitvoeren door je handen, doen met je hele lichaam wat je hoofd aan het
bedenken is, al je zintuigen zijn nodig in het leerproces. Daarna moet je ook
durven te laten zien wat je hebt geleerd maar ook wat je nog lastig vindt. Maar
leer je ook door gewoon dingen te durven doen!
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Hiervoor is ons TOM onderwijs uitermate geschikt, maar ook ons gebouw met de
leerpleinen en denklab en werkruimtes.
Kunt u zich voorstellen dat het begrip spiegelen heel breed kan worden
aangeleerd, dit door met twee leerlingen tegenover elkaar te spiegelen, daarna
op het plein met blokken, daarna met kleine voorwerpen op papier en dan met
blokjes en een spiegel ertussen en uiteindelijk zie je kinderen een figuur maken
op papier met een spiegel tot ze in hogere groepen of het voortgezet onderwijs
zichtbaar wiskundige modellen met een x-as en y-as kunnen bewerken en
snappen. Elke stap is nodig in het leerproces, niet alleen mooie werkjes van
jonge kinderen maar een werkelijk leerproces dat evenwichtig in elkaar zit.
We zijn hier steeds weer mee bezig, waarom leren we dingen die we leren, wat
is nodig en waar zetten we accenten.
Ook vanuit de IB worden deze vragen steeds meer gesteld, wat zijn
stimulerende en belemmerende factoren bij dit kind in zijn of haar ontwikkeling
maar ook wordt de vraag gesteld: waarom maak je deze keuze in het aanbod en
hoe breng je dit dichter bij de kinderen? In de nieuwsbrief van januari zal ik hier
meer over vertellen.

Kerst: ik heb aandacht voor jou!
Terwijl we nog volop in de sinterklaassferen zitten, zijn we alweer volop met
kerst bezig. Ook de kerstviering wordt beïnvloed door corona. We kunnen u als
ouder niet uitnodigen, voor de viering maar we gaan er een mooi feest van
maken voor de kinderen. Omdat we een interconfessionele school zijn, zullen we
ook dit jaar veel aandacht besteden aan de vieringen. Op een later tijdstip krijgt
u meer informatie over ons kerstfeest.
We zullen in de week na Sinterklaas met alle kinderen samen een adventsviering
hebben waarin we ons voorbereiden op de kerst. We zullen de kaarsen
aansteken en samen zingen en luisteren naar een verhaal.
Op woensdag 16 december zullen we onze kerstviering hebben. Wij hebben er
voor gekozen om deze dag uit te roepen tot schoolkerstdag!
De hele dag vieren we kerst, we houden een
kerstontbijt, we vieren samen in een mooie
viering het kerstverhaal. We spelen met de
kinderen een mooi kerstspel waarnaar de
andere kinderen kunnen kijken. Ook maken
we een mooi knutselwerkje en wordt er in de
groepen volop aandacht gegeven aan kerst en
de kerstgedachte. Het overkoepelende thema
van de kerst is: ik heb aandacht voor jou! In
deze
tijd
waarin
individualisme
en
eenzaamheid veel in onze maatschappij aanwezig is, proberen we dat in school
een plekje te geven op verschillende manieren. De kinderen zitten tijdens de
vieringen niet per groep bij elkaar maar de oudere kinderen halen de jongere op
en zorgen voor de jongere kinderen, we knutselen niet zomaar, maar het
werkstukje dat je maakt mag je maken voor iemand uit je omgeving die het
nodig heeft. Binnenkort ontvangt u alle informatie hierover, maar zo hebt u vast
een klein kijkje in ons kerstgebeuren op school.
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Nieuws vanuit de Dierenvallei

Ons varken Vorkie kan het goed vinden met haar vriendje Teun. In het voorjaar
krijgt zij baby biggetjes. Wij kijken ernaar uit.
Sleutels Dierenvallei
We zijn dringend op zoek naar de sleutels van de dierenvallei, inmiddels zijn er
twee sleutelbossen kwijt met duidelijke sleutelhangers maar we kunnen ze al
langere tijd niet vinden. Wilt u alstublieft thuis ook even zoeken???

Diversen
Hulp van ouders
Zoals u helaas merkt mogen ouders nog
steeds niet de school in en kunnen we u niet
altijd goed laten zien waar we allemaal mee
bezig zijn, maar de kinderen zijn volop bezig
met Sinterklaas, met rekenen, lezen etc.
Wat we wel merken is de hulp van de ouders
op de achtergrond. We zijn zo blij met alle
hulp van de klassenouders, de OR en MR die
nu nog meer op de achtergrond heel veel
werk voor ons verzetten.
Tevredenheidspeiling
We zijn erg blij dat zoveel ouders de moeite hebben genomen om de
tevredenheidspeiling in te vullen. We zullen u op een later tijdstip vertellen wat
eruit is gekomen en waaraan we de komende periode gaan werken. We zien,
zoals vaak in peilingen, uiteenlopende meningen. Wat de één fijn vindt, is voor
de ander overbodig, lastig of zelfs slecht. Maar toch zien we wel trends en we
nemen uw mening serieus, maar ook de mening van de leerkrachten en van de
leerlingen. Dus we zullen u hierover informeren en met een compleet verhaal
komen. Daarnaast zullen we de uitkomsten meenemen in de ontwikkeling van
ons schoolplan. We interviewen hier ook ouders voor en samen geeft het een
goed en afgewogen beeld.
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Eén ding wil ik u niet onthouden en dat is, naast alle andere ingebrachte scores,
volgens mij de belangrijkste. We zien dat de leerlingen van KLA4 zich in
toenemende mate veilig voelen op school en op dit punt de school als
rapportcijfer gemiddeld een 8 heeft gegeven. Uiteraard zien we ook dat er soms
een leerling aangeeft dat hij of zij zich niet veilig voelt. Dan valt direct een 8 in
het niet, want iedereen doet ertoe en we moeten we blijven werken aan een
school die voor iedereen veilig is.
De volgende KLA4-nieuwsbrief
verschijnt op dinsdag 5 januari 2021.
Met vriendelijke groeten, Team KLA4

