Nieuwsbrief juni 2017

Beste ouders, verzorgers,
Het einde van het schooljaar komt in zicht en in deze nieuwsbrief vertellen we u dan ook al het een en ander voor volgend schooljaar. We geven u het overzicht voor de studiedagen en vakanties en we maken de
groepsverdeling voor volgend schooljaar bekend. Daarnaast is er een mooie terugblik op de schoolreisjes
en stelt het nieuwste MR lid zich aan u voor.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, stelt u ze dan gerust.
Met vriendelijke groet namens het team,
Margriet Kouwenhoven
Directeur OBS De Kleine Dichter
_______________________________________________________________________________________
Belangrijke data
12—16 juni
Deze week schoolfotograaf
13 juni
Groepen 1/2 portretfoto’s
19 juni
MR vergadering
21 juni
OC vergadering
26 juni
Adviesgesprekken gr 6 en 7, eindgesprekken overige groepen alleen op verzoek
27 juni
Mogelijke staking van primair onderwijs tot 9.30 uur– meer info volgt nog
5 juli
Eindmusical groep 8
7 juli
Om 12.15 uur start de zomervakantie
______________________________________________________________________________________
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2017-2018
In onderstaand overzicht vindt u de studiedagen en vakanties voor volgend schooljaar. Deze zijn tot stand
gekomen in overleg met de medezeggenschapsraad van De Kleine Dichter.
De data zijn straks, net als afgelopen schooljaar, automatisch in de digitale schoolkalender te zien. Deze
kalender kunt toevoegen aan uw eigen digitale agenda, mocht u dit niet al eerder hebben gedaan. De link
hiervoor staat op onze website vermeld.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

14 okt t/m 22 oktober 2017
23 dec t/m 7 januari 2018
24 feb t/m 4 maart 2018
2 april 2018
27 april t/m 13 mei 2018
valt in de meivakantie
21 mei 2018
14 juli t/m 25 augustus 2018

De studiedagen zijn gepland op: maandag 23 oktober 2017, vrijdag 22 december 2017, donderdag 21 februari 2018, vrijdag 22 februari 2018, maandag 19 maart 2018, vrijdag 18 mei 2018 en dinsdag 22 mei
2018.
De BSO is op deze dagen geopend.
De kinderen zijn op laatste schooldag van het schooljaar, op vrijdag 13 juli, om 12.15 uur vrij.
Er is bij het bepalen van de studiedagen en vrije middagen ruimschoots rekening gehouden met de vakanties en overige vrije dagen. Om die reden kan er geen verzoek worden ingediend voor eerder vertrek richting vakantiebestemming.
1

Nieuwsbrief juni 2017
Formatie volgend schooljaar
In onderstaand overzicht vindt u de groepsverdeling voor volgend jaar.
Groep

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1/2a

Hedwig

Hedwig

Angelique

Angelique

Angelique

1/2b

Marco

Marco

Annetta

Marco

Marco

1/2c

Andrea

Andrea

Andrea

Andrea

Annetta

1/2d

Laura

Laura

Laura

Laura

Laura

Carola

Carola

Cora

Cora

Cora

3a
3b
4a

Inge O
Floortje
Claire*

Inge O
Floortje
Claire

Inge O
Floortje
Claire

Bouchra
Floortje
Claire

Bouchra
Varenka
Claire

4b
5a

Maartje
Annelies

Maartje
Annelies

Maartje
Annelies

- vervangerPetra

Maartje
Petra

5b

Femke

Femke

Femke

Femke

Femke

6a

Jiska

Inge v M*

Inge v M

Inge v M

Inge v M

6b

Clint

Jiska

Clint

Clint

Clint

7a

Björne*

Björne

Björne

Björne

Björne

7b
8a
8b
IB

Brigit
Andre
Floris
Hanna/Zita

- vervangerAndre*
Floris
Hanna

- vervangerAndre
-studieverlofZita

Brigit
Andre
Floris
Zita

Brigit *
Andre
Floris
Hanna

1/2

E

Bouwco 1-3
Bouwco 4-8
Schoolopleiders
Directie

Varenka
Maartje
Angelique
Brigit *
Margriet

Margriet

Margriet

Margriet

NB alle huidige groepen ‘a’, blijven volgend jaar ook ‘a.’

Linda Wildeman heeft een nieuwe uitdaging gevonden als docent Nederlands op het MBO in Amersfoort. Zij zal na
12,5 jaar, met pijn in het hart, maar met veel zin in haar nieuwe job, De Kleine Dichter gaan verlaten. Voor de vervanging van Linda en de ontstane vacature in groep 7, beraden wij ons nu op een passende oplossing.
Erika Moes zal na de zomervakantie zich volledig richten op haar baan bij De Kleine Prins en stopt met de ondersteuning leerlingenzorg bij ons op school.
Cora Kraan is helaas nog niet voldoende hersteld om haar taken als groepsleerkracht na de zomervakantie op te
pakken. Wel zal haar re-integratie verder worden voortgezet en is de verwachting dat zij na de kerstvakantie weer 3
dagen voor groep 1/2e zal komen. Tot dat moment wordt zij vervangen door een vaste invalkracht vanuit ons bestuur SPO. Zodra hier meer over bekend is, zullen we de ouders van groep 1/2e hierover informeren. Hedwig maakt
de overstap naar een nieuwe kleutergroep en Carola zal haar taken in groep 1/2e overnemen.
Thomas en Danielle gaan onze school na afloop van de vervangingswerkzaamheden verlaten. Zij kijken terug op
een mooie tijd op De Kleine Dichter en gaan met een rugzak vol onderwijservaring een nieuwe start maken op een
andere SPO school. Clint blijft bij ons werken in groep 6.
*De specialisten binnen ons team, (Björne als rekenspecialist, Claire als specialist leren innoveren en cultuurcoördinator, Inge van Meeuwen als leesspecialist, Brigit als schoolopleider en André als cultuurcoördinator) zullen een aantal dagen per jaar worden vrij geroosterd, zodat zij begeleidende en beleidsvormende taken kunnen uitvoeren. De
vervanging van de specialisten (m.u.v. Brigit) wordt verzorgd door Varenka. Floris gaat komend jaar een studie doen
op de woensdagen en zal hiervoor studieverlof ontvangen. Het is nog niet bekend wie hem dan kan vervangen.
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- Vervolg formatie volgend schooljaar
Nieuw in ons team komen Floortje Weerts (groep 3a) en Hanna Rutten (intern begeleider). Beide dames hebben al
ruime ervaring opgedaan in het onderwijs, komen vanuit ons bestuur SPO, en hebben veel zin om bij ons op school te
gaan starten. Zij zullen zich in een volgende nieuwsbrief verder aan u voorstellen.
_____________________________________________________________________________________________
Schoolreis dinsdag 23 juni – Ouwehands Dierenpark en de Efteling
Alle groepen kunnen terugkijken op een super geslaagd schoolreisje. Ook het zonnetje had er zin in en scheen die dag
volop. De groepen 6 en 7 gingen naar de Efteling. De kinderen noemden als hoogtepunten de ritjes in ‘de Baron’ en de
Piranha. (De begeleiders zagen na afloop wel een beetje groen…)
De groepen 3 tot en met 5 gingen naar Ouwehands dierenpark. In groepjes bekeken ze alle mooie, bijzondere dieren
en speelden ze heerlijk in de speeltuinen. We willen alle ouders die hebben geholpen om deze dag tot een succes te
maken nogmaals heel hartelijk bedanken!
____________________________________________________________________________________________
Studiereis San Diego
Van 13 tot en met 21 mei zijn Claire (leerkracht groep 8 en specialist leren innoveren) en Margriet (directeur) op studiereis naar San Diego geweest. Het is een inspirerende reis geweest waar we behoorlijk wat verschillende scholen
bezocht hebben. Het gedachtengoed van High Tech High is inmiddels al over een tiental scholen uitgespreid in Californië en enorm succesvol gebleken. Wat ons het meeste bij is gebleven van de reis, is de wijze waarop kinderen in een
vroeg stadium al wordt geleerd het beste uit zichzelf te halen en niet tevreden te zijn met een eerste stap, feedback te
vragen aan medeleerlingen en vervolgens het gemaakte werk verder te verbeteren tot het ’tentoonstel-waardig’ is.
Het docentenkorps van de bezochte scholen werkt opvallend veel samen aan totstandkoming van goed onderwijs. Het
’ project-based’ learning is dermate goed uitgewerkt dat we hier op DKD een mooi voorbeeld aan hebben voor de wijze waarop wij onderzoekend leren vormgeven.
In de week dat wij niet op school waren, hebben we de leerlingen en het team middels ’vlogs’ betrokken bij de reis.
Op onderstaand youtube-kanaal kunt u de vlogs bekijken:
https://youtu.be/Jrhm4ch0NKQ / https://youtu.be/8_K7FkhXlrU / https://youtu.be/WsMaMIIcjLI /
https://youtu.be/LpWDj9gbKGo / https://youtu.be/48d_rA18lV8 / https://youtu.be/kwoMV4KsDuM
_____________________________________________________________________________________________
Schoolreisje naar het Vogelnest
De vijf kleutergroepen zijn in de laatste week van mei naar het Vogelnest geweest. Verspreid over twee dagen konden
de kinderen weer genieten van een dag heerlijk buiten spelen op dit terrein bij Rhijnauwen. Het
weer zat gelukkig mee, al was het maandag wel erg heet. Dat mocht de pret zeker niet drukken,
vooral niet toen bij de lunch nog lekker broodjes knakworst werden uitgedeeld. De kinderen genoten met volle teugen. Op het terrein van het Vogelnest is voor ieder kind wat te doen. Of je nu in de
boom wil klimmen, boomstammen wil verslepen, in hutten wil zitten of toch lekker binnen wil tekenen; alles kan. Tijdens dit bezoek was er extra aandacht voor slootdiertjes.
De kinderen gingen in kleine groepjes gewapend met schepnetten en
zeefjes op zoek naar het leven in het water rondom het Fort bij Rhijnauwen. Al met al was het weer een heel fijn uitstapje en we hopen dat we
komend najaar weer richting het Vogelnest kunnen gaan.
_____________________________________________________________________________________________
Adviesgesprekken
Voor de groepen 6 en 7 zijn er in de week van 26 juni adviesgesprekken. In de groepen 6 is dit nog zonder kinderen,
omdat de leerkrachten met de kinderen een eindgesprek voeren op school. Dit past bij onze nieuwe cyclus, waarin we
de doelen van de kinderen zelf evalueren in juni. In de groep besteden ze wel aandacht aan het voortgezet onderwijs.
Vanaf groep 7 zijn de kinderen wel aanwezig bij het adviesgesprek. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer
informatie over hoe onze adviezen tot stand komen.
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Nieuw Lid MR
De afgelopen tijd heeft de MR onder andere gekeken naar de Cito resultaten van De Kleine Dichter en hebben wij een
ouderenquête samengesteld die wij u voor de zomervakantie nog gaan vragen in te vullen. Bij de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad hebben wij gekeken naar het aankomend lerarentekort en de nieuwe methode die de onderwijsinspectie gaat hanteren. Mocht u hier meer over willen lezen dan vindt u de notulen op de website van De Kleine
Dichter onder het kopje Medezeggenschapsraad. Verder stellen wij u hierbij met trots voor aan ons nieuwste MR-lid:
In de vorige nieuwsbrief heeft de Medezeggenschapsraad ouders opgeroepen om zich verkiesbaar te stellen voor de
MR voor de komende twee jaar. We nemen aan het einde van het jaar afscheid van Jasper de Boom als MR lid en willen hem via deze weg bedanken voor zijn inbreng en enthousiasme in de MR. Jasper zal worden opgevolgd door Wouter Willemsen. Gezien het aantal aanmeldingen hoefde er geen verkiezing uitgeschreven te
worden en zal Wouter vanaf volgend schooljaar als nieuwe ouder geïnstalleerd worden in de
MR.
Beste ouders, Ik wil mijzelf graag voorstellen als nieuw MR lid. Mijn naam is Wouter Willemsen. Mijn dochter Luz zit per 16 juni in groep 1/2 A. Ik heb een verleden als leerkracht
(basisonderwijs, 5 jaar). Na mijn studie onderwijskunde werk ik inmiddels alweer 5 jaar bij
GITP (Trainingsbureau) als onderwijskundige / innovatiemanager. Ik neem mijn ervaringen
uit het onderwijs én het bedrijfsleven graag mee naar de MR van DKD! Ik heb er zin in!
_____________________________________________________________________________________________
Samenwerking Auris
Vanaf volgend schooljaar gaat De Kleine Dichter de samenwerking met Auris—Fortaal intensiveren. Dit betekent voor
onze school dat wij een plek bieden aan leerlingen met gehoorproblemen die meer op de plek zijn op een basisschool
dan op speciaal onderwijs. Op onze school zijn er momenteel al een aantal leerlingen met een gehoorprobleem en wij
hebben, in samenwerking met het team en de MR, besloten dat wij voor de regio Utrecht aan meer kinderen een plek
willen bieden. De Auris-leerlingen komen dan op onze school met een zgn ‘ondersteuningsarrangement’ waardoor ze
een aantal uur per week extra ondersteuning ontvangen zodat zij het reguliere programma kunnen volgen. Eventueel
zou dit ook kunnen betekenen dat de leerlingen met behulp van een tolk in de klas les krijgen. Het zal gaan om een
klein aantal leerlingen in totaal; zo starten er volgend jaar één of twee Auris leerlingen bij ons in de middenbouw.
Mocht het de klas van uw kind betreffen, wordt u hierover voorafgaand aan volgend schooljaar geïnformeerd. Bij de
informatieavond volgend schooljaar zullen wij u over de samenwerking met Auris meer vertellen.
_____________________________________________________________________________________________
Centrale eindtoets 2017
Dit schooljaar is de centrale eindtoets opnieuw in april afgenomen. De centrale eindtoets is geen voorwaarde meer
voor toelating tot een school voor het voortgezet onderwijs. De resultaten zijn wel een evaluatie van ons onderwijs.
Dit schooljaar heeft de school een gemiddelde score van 539, 1 (Het landelijk gemiddelde is dit jaar 535,1; het gemiddelde van onze schoolgroep is 536,7).
Schooljaar
Schoolscore
Landelijk geEr zijn drie hoofdonderdelen: taal, rekenen en wereldoriënmiddelde
tatie. Bij het onderdeel taal is begrijpend lezen en woorden2013-2014
533.1
534.4
schat bovengemiddeld gemaakt. Rekenen is ook bovenge2014-2015
537.2
534.8
middeld gemaakt. Meetkunde en verhoudingen zijn hierbij
2015-2016
538.7
534.5
beter gemaakt dan getallen en verbanden. Het onderdeel
2016-2017
539.1
535.1
wereldoriëntatie is geen verplicht onderdeel. Wij hebben
het bewust afgenomen om het effect van onderzoekend leren in plaats van methodeonderwijs te monitoren. Hier zien
we dat we dit schooljaar beter scoren op natuur en geschiedenis dan op aardrijkskunde.
In de volgende nieuwsbrief informeren wij u over de resultaten op de tussentijdse toetsen in alle groepen.
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