Nieuwsbrief november 2019
Beste ouders van Aan Boord,
Inmiddels is het 11 november. Vanavond gaan de meeste leerlingen langs de deuren voor wat
snoepgoed of wat fruit en nemen ze hun zelfgemaakte lampions mee. Afgelopen vrijdag heeft juf
Margreet met haar leerlingen in een donker gemaakte ruimte al getest of de lampionnen het deden
en gelukkig was dit het geval.
Afgelopen vrijdag was ook de start van het eerste school
doorbrekende kunst en cultuur thema: Jij, ik en wij samen. In gemixte groepen begeleidt door een
leerkracht hebben de leerlingen kennis gemaakt met muziek en dans, taal en spel en beeldende
vorming. De groepen rondom beeldende vorming zijn gestart met kleur en vorm. Komende week gaan
zij verder met de technieken schilderen en collages maken. Het was een gezellige drukte in de school.

Als school zijn we ingeloot voor het Europese Schoolfruit- en
groenteprogramma 2019-2020. Dat betekent dat onze school 20 weken
lang gratis fruit en groente geleverd krijgt voor de hele school! Hoe gaaf is
dat! Het gaat gemiddeld om twee tot drie stukjes fruit/groente per leerling
per week. Soms moet er fruit worden gedeeld. Zo krijgen we deze week per
twee leerlingen 1 kaki. Het fruit voor onze school wordt geleverd op de
dinsdag. Als school delen we het fruit/de groente uit op de woensdag,
donderdag en vrijdag. De leerlingen die deelnemen aan het fruitplan van
school, daarvoor bestellen we nog twee stukjes fruit voor de maandag en
dinsdag. Mocht u kind allergisch zijn voor bepaalde groente en/of fruit
soorten ? Laat het de groepsleerkracht(en) zo spoedig mogelijk weten.

Dit jaar doet onze school mee aan de hercertificering voor het
verkeersveiligheidslabel. Afgelopen dinsdagavond was ik hiervoor
aanwezig bij een overleg met de gemeente en de klankbordgroep vanuit
de wijk. Afgelopen donderdag heeft groep 8 door kinderogen de
verkeersveiligheid bij de oversteekplaats aan de Oeverlopen in kaart
gebracht. Komende donderdag geven zij aanbevelingen aan de gemeente.
Einde van de maand volgen de eerste gesprekken op school.

De stakingsdag van 6 november jongstleden viel samen met dankdag voor gewas en arbeid. Landelijk
was er aandacht voor ‘werkende armen’. Een lied wat hier mooi bij past is Handen heb je om te geven
uit Geroepen om te zingen.
Handen heb je om te geven
Van je eigen overvloed
En een hart om te vergeven
Wat een ander jou misdoet
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Ogen heb je om te zoeken
Naar wat mensen nog ontbreekt
En een hart om uit te zeggen
Wat een ander moed in spreekt
Open je oren ...
Schouders heb je om te dragen
Zorg en pijn van alleman
En een hart om te aanvaarden
Wat een ander beter kan
Open je oren ...
Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken
Dat geen mens een eiland is
Open je oren ...
Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is
En een hart om te geloven
In een geest die liefde is
Open je oren ...

Groep 6 heeft afgelopen donderdag met
plezier gewerkt aan de les Wat is het
grootste dier ter wereld ? En hoe groot is
hij dan ? En past hij in dit lokaal ? Suzanne
Sjoers (oud leerling van de school, oud
ouder van de school en voormalig
plusgroep leerkracht) is werkzaam bij het
SLO en werkt mee aan curriculum.nu
rekenen waarbij rekenen wordt verbonden
aan natuur. Onze school verleent hierin
medewerking. Hoe de les is gegaan en wat
de leerlingen hebben ontdekt wordt vast
snel zichtbaar via de website van de school.
Morgenmiddag zijn de leerlingen vrij. Als team van Aan Boord hebben we een studiemiddag. We gaan
deelnemen aan de cursus Is dit kunst of niet ? Ook is er tijd om als team na te praten over de audit die
op 1 en 4 november bij ons op school heeft plaatsgevonden. Alle Codenz scholen worden bezocht door
de directeur onderwijs en kwaliteit van de stichting waarbij er wordt gekeken naar het didactisch
handelen van het team, maar ook of de veiligheid van leerlingen en teamleden in orde is, zijn de
behaalde resultaten op orde ? en hoe staat het ervoor met het systeem waarbinnen leerlingen worden
gevolgd. Met andere woorden doen wij als school de juiste dingen om leerlingen ononderbroken te
laten ontwikkelen ? De audit laat parels en puzzels zien. De rijke spel-leeromgeving, de sfeer binnen
school, het willen leren, de taakgerichtheid en de betrokkenheid van onze leerlingen zijn parels. Onze
leerlingen staan aan als het gaat om leren. Zicht op ontwikkeling, het nog beter afstemmen op de
onderwijsbehoeften van leerlingen binnen de les zelf is een puzzel, daarover gaat morgen het gesprek.
Op 19 november aanstaande is er MR vergadering. De MR junior vergadert vooraf mee. Binnen de MR
vergaderen we over de voorstellen gedaan door de MR junior, het eventueel verhogen van de
vrijwillige ouderbijdrage, de huidige groepsgroottes, de begroting voor 2020, de
tevredenheidsonderzoeken (de oudervragenlijst staat inmiddels op 60%, dank u wel!), het schoolplan
2019-2023 en de ouderavond die gepland staat voor 10 maart 2020. De MR bestaat uit de
oudergeleding Joey Perlee (voorzitter), Martin Berenst (secretaris) en Miranda van Oene (GMR lid). De
personeelsgeleding bestaat uit Niels Ehlting, Daniëlle Lokhorst (GMR lid) en Ineke van der Zaan. Heleen
de Jong is vanuit het team betrokken bij de MR junior. Op woensdag 20 november aanstaande
ontvangt u een terugblik op bovenstaande MR vergadering en de studiemiddag van 12 november.
Op donderdag 21 november aanstaande trekken de leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 lootjes.
Op vrijdag 22 november aanstaande heeft groep 8 de groepssluiting. Vanaf 11.30 uur zijn
(groot)ouders van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.
In deze maand zijn er twee kijkochtenden. Die van dinsdag 5 november ligt alweer achter ons. Op 27
november aanstaande is het derde kijkmoment. Vanwege de woensdag, ditmaal alleen voor de
groepen 5-8.
Voor de zomervakantie bent u op de hoogte gebracht over het betalingssysteem Wis collect
(https://www.wis.nl/Ouders). Inmiddels zijn de systemen hierop aangepast/ingericht en ontvangt u
einde van de maand een mail met een daarin een uitnodiging om de vrijwillige ouderbijdrage te
voldoen, maar ook de kosten van de tussen schoolse opvang en/of het fruitplan. Ook blijft het mogelijk
om met de Pas van Dronten te betalen.

De laatste tekeningen voor de zichtbaar lerende leerlingen zijn digitaal gemaakt. Deze leerling
kenmerken ondersteunen de leerlingen bij het leren. In totaal zijn er zeven kenmerken. In de vorm van
kaartjes zijn ze al zichtbaar in de groep. Momenteel worden ze verwerkt tot poster.

Via deze weg bedank ik Marlies Dolstra nogmaals voor haar bijdrage aan de school. Ook op andere
vlakken is de ondersteuning van ouders zichtbaar. Als team zijn we hier erg blij mee. We doen het
tenslotte samen. Natuurlijk kan de samenwerking nog verbeteren, maar voor dit moment zeggen we
dankjewel. De extra handen en het meedenken worden erg gewaardeerd.

Thomas uit groep 7 is de voorleeskampioen van de school geworden. Vorig
jaar was dit zijn zus.
Hij mag ons gaan vertegenwoordigen bij de
voorleeswedstrijd van de gemeente Dronten in de Meerpaal begin februari
2020. Nogmaals van harte gefeliciteerd Thomas en veel succes!
Op school stimuleren we het lezen op verschillende manieren. Naast de
verschillende werkvormen, gaan we actief naar de bibliotheek, lezen we
voor, ondersteunen we NT-2 leerlingen, of worden leerlingen ondersteund
door BOUW! en/of het RALFI lezen.
Yoleo lezen, https://www.yoleo.nl/# kan een mooie aanvulling zijn als
stimulerende activiteit. De eerste leerling is inmiddels gekoppeld. Als u na
het lezen van de site denkt dat Yoleo lezen ook voor uw kind(eren) ter
ondersteuning kan zijn voor thuis en op school, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,
Ada Tiemes
directeur PCB Aan Boord

