Nieuwsbrief oktober 2019

Beste ouders van Aan Boord,
In het onderwijs is 1 oktober een bijzondere dag. De leerlingaantallen worden vastgesteld. Onze school
is groeiende. Mede door het vertrek van een kleine groep 8 groeit de school met 19 leerlingen.
Uiteraard zijn we hier als team trots op. Het is fijn te merken dat nieuwe gezinnen onze school weten
te vinden. Groei school zijn heeft ook zo zijn nadelen. Zo hebben we in verband met de veiligheid als
team bepaald dat de groepssluitingen in kleiner verband plaatsvinden. De groepen 1 tot en met 4 zitten
bij elkaar en de groepen 5 tot en met 8 ook. Op deze manier zijn de vluchtwegen weer vrij en kunnen
we u als ouder blijven uitnodigen om bij de groepssluitingen aanwezig te zijn.
Volgende week dinsdag vieren we met elkaar het 55 jarig bestaan van de
school. Het schoolfeest staat in het teken van Lang leve de natuur. We
hopen dat het weer een beetje meewerkt die dag want veel activiteiten
vinden buiten plaats. Bij de groepen 1 tot en met 3 is ondersteuning van
ouders gewenst. U kunt zich hiervoor aanmelden via het
mededelingenbord bij de kleuters. Tussen de middag is het fijn dat alle
leerlingen Aan Boord blijven. We willen heel graag pannenkoeken eten
met elkaar. Voor dit lunchfeest hebben wij
uw ondersteuning nodig. In de grote -en kleine keuken komen
ingrediënten per groep te staan. Als u pannenkoeken wilt bakken, kunt
u dit aangeven op de overzichtslijst en de ingrediënten mee naar huis
nemen. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking. De schooltijden
blijven verder ongewijzigd. De leerlingen nemen een klein aandenken
aan het feest mee naar huis.
De herfstvakantie is van 21 oktober tot en met 25 oktober aanstaande. Voor die tijd scoren we de
leerlingen op hun welbevinden. De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 doen dit ook. Ook brengen
we de leerlingen die voor een bepaald ontwikkelingsgebied ondersteunende hulpvragen hebben in
kaart om te kijken waar ze op dat moment staan. Betreft het uw kind, dan wordt u de door de
leerkracht op de hoogte gebracht.

De ouderhulplijst is gedeeld en ook de tevredenheidsonderzoeken lopen. Op dit moment hebben 24
van de 105 gezinnen de lijst ingevuld. Graag aandacht voor het tevredenheidsonderzoek. Vind u dit
lastig in verband met de Nederlandse taal ? Als team helpen wij u graag.
De eerste kijkochtend is geweest. Fijn dat een aantal ouders van de gelegenheid gebruik heeft gemaakt
om te bekijken hoe wij het ‘passend onderwijs’ proberen vorm te geven. Bij de groepen komt een
intekenlijst te hangen voor de overige vier momenten. Zo is in één opslag duidelijk waar en wanneer
er nog ruimte beschikbaar is.
Als team zijn we afgelopen week geobserveerd in ons
handelen met betrekking tot de onderwijs ontwikkeling
Leren Zichtbaar Maken. Eveline Busch; onze traject
begeleider heeft hiervan een bericht gedeeld. Ook was
onze school gastschool voor 20 belangstellenden
waarbij onze nieuwe collega’s de basiscursus LZM
hebben doorlopen. Eveline Busch was ook aanwezig
tijdens de studiemiddag van 30 september jongstleden
om met ons van gedachten te wisselen over onze
volgende stap in het mede eigenaarschap van
leerlingen. Volgens de leerlingen zijn zij nog beter in
staat om eigen werk te kiezen. Dit vraagt om een
onderzoekende houding vanuit het team en
aanvullende gesprekken met de leerlingen. Het blijft
een boeiend proces.

Boeiend waren afgelopen week ook de gesprekken met
de leerlingen over de schepping. Mooi om te horen hoe
kritisch onze leerlingen kunnen zijn. En geweldig om te
zien hoe onze jongste leerlingen spelen in de Ark die
gemaakt is in het themahuisje bij de kleuters. Hartelijk
dank ouders die dit mogelijk hebben gemaakt. Dit is
betekenisvol onderwijs. Als de leerlingen later nog eens
terugdenken aan hun kindertijd, denken ze vast hieraan.

In de media wordt gesproken over een stakingsdag voor het onderwijs op 6 november aanstaande. Tot
nu toe hebben wij steeds onderwijs geboden tijdens de stakingsdagen. Inmiddels is het team van
samenstelling veranderd. Zodra ik helder heb in hoe wij er in staan als team zal ik dit delen met de MR
en de betreffende ouders. Iedere werknemer heeft individueel stakingsrecht waaraan ik graag gehoor
wil geven.
Nieuws vanuit de groepen verloopt via de mail, PARRO of de website van de school. Ook op deze wijze
blijft u betrokken bij het geboden onderwijs!
Heeft u vragen, opmerkingen ? Loop gerust eens binnen.
Met vriendelijke groet,
Ada Tiemes
directeur PCB Aan Boord

