Nieuwsbrief mei 2018
Beste ouders en leerlingen,
Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne vakantie achter de rug en ben jij als leerling klaar om aan het
laatste stukje van dit schooljaar te beginnen. Voor de meivakantie was er sportplezier en sportsucces
bij de leerlingen van groep 6. Zij wisten met elkaar een tweede plaats te behalen bij het
hockeytoernooi. En in groep 5 werd feest gevierd omdat ze eerste zijn geworden bij het
korfbaltoernooi. Beide teams mogen trots zijn op het fijne samenspel. Door goed samen te werken,
hebben ze het verschil kunnen maken.

Ook denken we met plezier terug aan het grote rekenfeest waar het bewegend leren centraal stond.
Het weer werkte tegen alle voorspellingen in goed mee. De sponsorloop werd mede daardoor een
groot succes. Moe van het lopen smaakte de pannenkoeken ons goed. Tegen alle vrijwilligers zeggen
we nogmaals dankjewel en ook onze leerlingen bedanken wij hartelijk voor de inzet en bijdrage aan de
uitbreiding van rekenspellen bij ons op school.
Morgen is het moederdag. Via www.dagelijksebroodkruimels.nl zijn een aantal spreuken zichtbaar. Eén
van deze spreuken uit het Bijbelboek Spreuken luidt: Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze
allemaal. Fijne moederdag!

De fotograaf komt:
Maandag aanstaande komt de fotograaf op school. Nogmaals de tip van de fotograaf om fluoriserende
kleding te vermijden en de jongste kleuters mogen een knuffel mee naar school nemen. Zo wordt het
hopelijk minder spannend om op de foto te gaan.

Uitslag Eindtoets Basisonderwijs:
Komende week verwachten wij digitaal de uitslag van de Eindtoets Basisonderwijs. Altijd weer een
spannend moment hoe we als school ervoor staan. Hebben de leerlingen laten zien wat ze in hun mars
hebben ? Sluit de IEP toets beter aan dan de voorheen gebruikte CITO eindtoets ? Allemaal vragen,
maar op de antwoorden moeten we (helaas) nog even wachten.

Tweede Pinksterdag:
Op maandag 21 mei aanstaande zijn de leerlingen vrij. Het is Tweede Pinksterdag.

Vijftig dagen na Pasen
is het Pinksteren.
We vieren dat de goede Geest van Jezus
onder de mensen is gekomen.
Geef ons ook de goede Geest,
die woorden van liefde doet zeggen,
die ons weer zacht maakt
wanneer we hard zijn van kwaadheid,
die ons open maakt
wanneer we op slot zitten van verdriet
die ons maakt tot mensen die bouwen
aan een wereld van vrede en licht.

Praktisch verkeersexamen:
Op donderdag 24 mei aanstaande doen de leerlingen van groep 7 praktijkexamen. In de komende week
komt de route mee naar huis en ook vanuit school zullen we aantal keer de route fietsen. Succes
kanjers!

Groepssluiting:
Op vrijdag 25 mei aanstaande is groep 3 aan de beurt voor de groepssluiting. Vanaf 11.30 uur bent u
als ouder van harte welkom om dit moment mee te maken. Voor de jongere kinderen is oppas
aanwezig.
Avondvierdaagse:
De avondvierdaagse start op 29 mei aanstaande. Via de OC krijgt u nog informatie aangeleverd over
starttijden en dergelijke. Alvast veel wandelplezier gewenst.
Overig nieuws:
Gisteren hebben we als team een fijne studiedag mogen doorlopen. Met elkaar hebben we de puntjes
weer op de i gezet en afspraken gemaakt hoe we de komende weken vorm gaan geven. Graag delen
wij met u de denkkaders die passend zijn bij onze dagelijkse onderwijspraktijk:
1. Ik ben een evaluator.
Als teamlid kijk ik steeds kritisch naar eigen handelen. Ik ken mijn impact.
2. Ik ben een ‘change agent’.
Als teamlid ben ik mij ervan bewust welke rol ik speel in het leven van kinderen waar het leren
onderdeel van is.
3. Ik wil het meer hebben over leren dan over lesgeven.
Als teamlid stel ik mij open voor grote denkstappen in leren en is de groei van de leerling altijd
het uitgangspunt waarop het onderwijsaanbod wordt afgestemd.
4. Ik zie toetsresultaten als feedback op de impact die ik heb als leraar.
Als teamlid reflecteer ik op eigen handelen bij toetsresultaten. Ken ik mijn impact?
5. Ik ga in dialoog, niet in monoloog.
Als teamlid ga ik altijd het gesprek aan met de leerling en luister ik actief naar wat ze zeggen.
Indien nodig handel ik uit vertrouwen.
6. Ik hou van een uitdaging.
Als teamlid zorg ik voor een passende uitdaging voor iedere leerling op maat.
7. Ik ontwikkel positieve relaties.
Als teamlid laat ik zien dat ik respect heb voor mijn leerlingen en leer hen dat fouten maken
mag. Ook stimuleer ik positieve relaties binnen mijn groep.
8. Wij spreken dezelfde taal.
Als teamlid gebruik ik dezelfde taal als mijn collega’s wanneer we spreken over het leren van
leerlingen.
9. Ik zie leren als hard werken.
Als teamlid laat ik aan mijn leerlingen zien dat echt leren leren, leren omgaan is met
tegenslagen en dat je van gemaakte fouten mag leren, steeds weer. Hierbij past de growth
mindset.
10. Wij werken samen.
Als teamlid vraag ik hulp aan anderen als ik het zelf even niet meer weet. Ik werk samen met
collega’s vanuit onze gezamenlijke overtuiging dat Talentvol Onderwijs vanuit hoofd, hart en
handen waarbij leerlingen mede eigenaar zijn in hun eigen leerproces werkt!!!

Verspreid door de school, maar ook via de website worden deze denkkaders zichtbaar gemaakt. De
denkkaders worden nog gekoppeld aan een illustratie en/of een pictogram zodat ze eenvoudig te
herkennen, te onthouden zijn. De denkkaders gaan een meer prominente plaats innemen binnen de
school. Zo zijn ze bijvoorbeeld binnenkort ook onderdeel van het functioneringsgesprek. Het is
belangrijk dat collega’s weten waar ze staan in de onderwijs ontwikkeling en waar ze naar toe willen.
Daarnaast starten we aankomende week met de pilot het veranderende organisatiemodel. Met
uitzondering van de maandag starten we op de overige dagen met het spelen van rekenspellen. Dit
doen we tot 09.15 uur. Daarna hebben we ons godsdienst moment en de daily mile. Aansluitend
werken de leerlingen tot 10.15 uur (de ochtendpauze) aan hun rekentaken ieder op zijn/haar eigen
niveau. Wie instructie nodig heeft, ontvangt deze. Na de ochtendpauze staan de vakken taal, spelling
en begrijpend lezen centraal met aan het einde van de ochtend een thematisch moment en/of gym.
Tussendoor mogen we nog eenmaal een frisse neus halen. Met de leerlingen gaan we de pilot
regelmatig evalueren zodat we in beeld krijgen wat sterke punten zijn en waar ontwikkelpunten liggen.
In het verlengde van bovenstaande werkwijze is het werken vanuit leerlijnen na de zomervakantie. De
methode Alles Telt wordt ingezet als bron. Vanuit de leerlijnen gaan we zelf onze lessen samenstellen
om nog beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkeling van uw kind(eren). Dit is best een klus, maar
we hebben er alle vertrouwen in dat we per september van start kunnen gaan.
Ook de groepsverdeling is besproken. Hierover wordt u maandag aanstaande apart geïnformeerd.
De jaarplanning is vastgesteld. Gekeken is waarbij de OC (oudercommissie) ons als team kan
ondersteunen. Dit kan op een heel aantal punten en daar zijn we erg blij mee. Ook de nieuwe AVG
(privacy wet) is de revue gepasseerd en hebben we als team de nodige aanpassingen gedaan.
Met elkaar kijken we terug op een productieve dag waarbij wij als team een volgende stap in onze
schoolontwikkeling hebben gezet.

Oproep:
Het TSO team zoekt zo spoedig mogelijk versterking. Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met
Linda Venema (overblijfaanboord@codenz.nl). Alvast heel hartelijk dank namens de leerlingen!

Nieuws uit de OC/MR:
De OC:
De Oudercommissie zoekt nieuwe leden.
De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders waarvan de kinderen, net als uw kinderen, naar Aan
Boord gaan. Wij houden ons bezig met de praktische ondersteuning van het team bij activiteiten van
onze school. Denk hierbij aan de kerstviering, Pasen of bijvoorbeeld de Avondvierdaagse.

Daarnaast zijn wij de achterban van de ouders. We horen graag wat ouders bezig houdt met betrekking
tot Aan Boord zodat wij dat mee kunnen nemen in onze vergaderingen. Dat kunnen goede ideeën,
opmerkingen of vragen zijn over het reilen en zeilen. We behartigen de belangen van ouders bij de
MR en het team.
We overleggen 6x per jaar waarbij het overleg gestart wordt samen met de Medezeggenschapsraad
en de directie. Daarnaast word je inzet gevraagd als ondersteuning of voorbereiding bij verschillende
activiteiten.
Heeft u organisatietalent, frisse ideeën of vindt u het leuk om met een aantal ouders betrokken zijn bij
onze school ? Meld u dan aan als kandidaat voor de Oudercommissie. Bij meerdere aanmeldingen zal
er geloot worden.
Aanmelden via ocaanboord@codenz.nl tav OC Aan Boord.

vlnr: Sijbrand Westra, Ernst Visscher, Janine Brink, Christa de Regt, Henriëtte Speek, Judy van
Aarsen, Marcel Kuijk
vooraan: Esther Smit, Diny Kamans
niet op de foto: Linda van Altena

De MR:

De MR zoekt jou!

Een ouder die:
• Mee wil denken
• Oplossingen wil zoeken
• Kritisch mee kijkt naar het onderwijs
•

voor de school heeft

Voor meer informatie of om aan te melden: Miranda van Oene of
mraanboord@codenz.nl
Onze jarigen in mei zijn:
2 mei
5 mei
8 mei
10 mei
11 mei
19 mei
20 mei
21 mei
25 mei
28 mei
31 mei

Timo Schimmel
Hosna Mohammad
Gerben Dolstra
Levi de Regt
Zoë Wijbenga
Eveline Zaagman
Mark Dorenbos
Levi Hofman
Odin Berkhof
Tobiah Malec
Christiaan den Boer
Mike Keijzer
Meester Martijn

groep 4
groep 6
groep 7
groep 8
groep 8
groep 2
groep 6
groep 3
groep 1
groep 6
groep 8
groep 2
groep 5/6

