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   Nieuwsbrief juli 2017 

 
 
Beste ouders, verzorgers, 
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar! We kijken terug op een dynamisch Dichtersjaar. Ons team is 
dansend begonnen en de leerlingen hebben vorige week laten zien wat zij afgelopen jaar hebben geleerd in 
deze danslessen. Volgend schooljaar richten we ons binnen het culturele aanbod op dramatische vorming, 
onder leiding van Hedwig, (gediplomeerd docent Drama). Er is een nieuwe leesmethode ingevoerd in de 
groepen 3 en in de groepen 3 tot en met 8 hebben we de methode Wereld in Getallen ons eigen gemaakt. 
Voor de leerlingen is het werken met een Chromebook inmiddels vanzelfsprekend en zijn ze in de boven-
bouw zelfs aan de slag gegaan met programmeren en het ontwerpen van websites.  
Dit jaar heeft de totstandkoming en verbetering van kwaliteitskaarten voor zowel lezen, spelling, rekenen 
en onderzoekend leren centraal gestaan. Hiermee zorgen we voor een doorgaande lijn in het onderwijs op 
De Kleine Dichter. Volgend schooljaar zetten we deze lijn voort en willen we een verdere verdiepingsslag 
maken rondom deze vakken; ‘doen we de goede dingen en doen we ze goed?’ De specialisten  
(rekenspecialist, leesspecialist, specialist leren innoveren) vanuit ons team nemen dan ook klassenbezoe-
ken af om de werking van de kwaliteitskaarten te monitoren en te zorgen voor een continue verbetering. In 
de kleuterbouw is het thematisch werken verder uitgebouwd, het werken in hoeken verrijkt en zijn de leer-
krachten, na een scholingstraject, de rekenmethodiek van ‘met sprongen vooruit’ gaan toepassen in de 
klassen.  
Informatie over de toetsresultaten van onze school kunt u later in deze nieuwsbrief lezen. We zijn als 
school tevreden over de behaalde resultaten, maar zien ook verbeterpunten. Zo zijn we tegen wat hinder-
nissen aangelopen bij de aansluiting tussen invoering van een nieuwe leesmethode en de vernieuwde cito 
toetsen in de middenbouw.  Daarnaast onderzoeken we nu in hoeverre het ‘basisniveau’ van de instructie-
lessen kunnen verhogen, gezien de goede resultaten van de kinderen. Deze opdracht hebben wij meegeno-
men in ons jaarplan van volgend jaar.  
Voorgaande schooljaren heeft de school bol gestaan met vernieuwing en veranderingen; komend school-
jaar zal de aandacht uitgaan naar borging, verdieping en verfijning en worden er geen grote vernieuwingen 
ingepland.  Op de algemene informatieavond zullen we u hier meer over vertellen.  
Maar….eerst vakantie! We wensen u en uw gezin een mooie zomer toe en zien jullie graag op 21 augustus 
uitgerust, gebruind en wel op school.   
Met zonnige groet namens het team,  
Margriet Kouwenhoven  
Directeur OBS De Kleine Dichter  
_______________________________________________________________________________________ 
Belangrijke data 
5 juli  Eindmusical en afscheid groep 8 
7 juli  Om 12.15 uur start de zomervakantie 
21 augustus Eerste schooldag 
19  september Algemene informatieavond  
______________________________________________________________________________________ 
In het zonnetje… 

Einde schooljaar nemen we afscheid van OC penningmeester Geert van Dijk (vader van Isis). 
Geert heeft jarenlang de financiële administratie van de oudercommissie uitstekend beheerd. 
Volgend jaar wordt hij opgevolgd door Martin van Es (vader van Ansel) en hiervoor zetten wij 
hem graag extra in het zonnetje. Geert, BEDANKT!   
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Personele mededelingen 
In groep 1/2E staat vanaf volgend schooljaar een andere leerkracht voor de groep, Minke den Otter. We heten Minke 
van harte welkom en nemen dankbaar afscheid van Susanne Vette. Susanne heeft de afgelopen maanden mooi werk 
verricht in de klas en krijgt na de zomer een vaste betrekking op een school in Zeist. Minke vervangt juf Cora na de 
zomer vanwege ziekte.  In groep 7 verwelkomen we Fleur van der Starren als nieuwe collega. Fleur heeft een jaar gele-
den langdurig invalwerk bij ons verricht en keert nu bij ons terug in groep 7 op de dinsdag en woensdag. 
Op de woensdag en donderdag vervangt Elise Hendriks in groep 8 en in groep 4. Elise voert naast het invalwerk ook 
een onderzoek bij ons op school uit rondom hoogbegaafdheid voor haar masteropleiding.  
Zita Albon gaat volgend schooljaar onderzoek doen bij de Universiteit van Amsterdam in het kader van haar studie 
Onderwijskunde. Hierdoor is zij minder uren aanwezig op onze school. Zij wordt vervangen door Hanna Rutten, onze 
nieuwe intern begeleider. Daarnaast is vanwege de groei van de school een uitbreiding in taken van de intern begelei-
der nodig, wat maakt dat Hanna drie dagen in totaal zal werken. In de eerste nieuwsbrief van het schooljaar zullen de 
nieuwe collega’s zich aan u voorstellen.  
____________________________________________________________________________________________ 
Leesbingo? 
Ja! Leesbingo! Met de bingokaart moedig je je kind(eren) aan om deze zomer (meer) te lezen. Door de verschillende 
uitdagingen op de bingokaart wordt het veel leuker om tien/15 minuutjes een boek te pakken. 
Lees eens op de schommel. Of in bad. Of – misschien wel helemaal tegen de gewone regels in- tijdens 
het eten. Tussen de middag met je ogen en je hoofd in je boek, terwijl je min of meer op de tast een 
dubbele boterham naar binnen schuift. Lees eens met een lolly in je mond. Of duik in een geleend 
boek. Voor elke leesopdracht kan je een hokje kleuren. Of een stempel zetten of een sticker plakken. Je 
bingokaart helemaal vol? Dat vraagt om een leuke beloning! Een nieuw  (voorlees-)boek misschien 
wel? Wij zouden het leuk vinden als u uw kind fotografeert tijdens het lezen op deze aparte plekken/manieren en deze 
foto’s dan deelt met (toekomstige) leerkracht van uw kind. Dat levert dan een mooie fotorapportage op in de nieuwe 
groep na de zomervakantie. De leerkrachten zijn bereikbaar via voornaam@dekleinedichter.nl. 
_____________________________________________________________________________________________ 
CITO toetsen op DKD 
Op de Kleine Dichter worden onze kinderen lekker groot. Wij focussen op groei en ontwikkeling. Ook wat betreft resul-
taten op landelijke toetsen. Zo volgen we de individuele ontwikkeling en de groei van de groep. In februari bekijken 
we in het team de tussenopbrengsten om vervolgens vast te stellen wat elke groep en elke leerling nodig heeft. 
In de kleutergroepen worden toetsen afgenomen bij groep 2 voor taal en rekenen. 
Het is een eerste toets voor onze kinderen in hun schoolloopbaan. Het geeft ons richting in het afstemmen van het 
aanbod voor het tweede halfjaar. Beide toetsen worden bovengemiddeld gemaakt t.o.v. de landelijke scores. De toets 
taal worden iets beter gemaakt dan de toets rekenen. De leerkrachten volgden dit jaar scholing in het aanbod voor 
rekenen in de kleuterbouw, wat de rekenresultaten ongetwijfeld ten goede zal komen de komende tijd. 
In de groepen 3 t/m 8 hebben we voor rekenen en begrijpend lezen bovengemiddelde scores in alle groepen. Landelijk 
scoort 50% bovengemiddeld. Op de Kleine Dichter is dit 60% of meer in alle jaargroepen. 
Vorig schooljaar hebben wij schoolbreed kwaliteitskaarten vastgesteld voor spelling en lezen. De kwaliteitskaart lezen 
is dit schooljaar opnieuw bekeken en aangescherpt waar nodig. Ook het aanbod voor spelling wordt regelmatig be-
sproken in bouwvergaderingen. De focus op leeskilometers maken heeft effect op de leesresultaten zowel op tekstni-
veau als op woordniveau. In de groepen 3, 4 en 5 is er meer aandacht nodig voor verschillen tussen kinderen dan in de 
bovenbouw. Wij hebben daarom dit jaar gekozen voor groepsdoorbroken lezen in de groepen 3, 4 en 5. 
  
Wat betreft spelling hebben wij intensief gewerkt aan een doorgaande lijn van groep 3 naar groep 5. De leerkrachten 
passen het aanbod aan aan de leerlingen en geven door aan de volgende leerkracht welke spelling categorieën ze heb-
ben behandeld. Zo sluit het aanbod elk jaar goed aan bij wat de groep nodig heeft. 
  
Wij hebben de streefdoelen bepaald voor alle groepsgemiddelden in juni van dit schooljaar. We willen dat ontwikke-
ling zichtbaar is op alle niveaus. Binnenkort starten de besprekingen op groepsniveau en zullen wij bij de start van het 
nieuwe schooljaar de schoolopbrengsten bespreken in het team en daarna in de MR. Vervolgens informeren we u 
hierover in de nieuwsbrief. De toetsresultaten van onze school zijn tevens terug te lezen in onze schoolgids.  
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Kampberichten 

De laatste dagen van groep acht. 
We gingen op kamp. Waarbij het weer niet echt mee zat, het regende drie van de 

vier dagen dat we op kamp waren. Ondanks dat was het erg leuk en gezellig.We 
hebben super veel leuke dingen gedaan en iedereen zorgde ervoor dat het ge-
woon een fantastisch kamp werd!!!  Het afscheid nemen van elkaar is nog wel 
even een ding. Na zes jaar samen zijn de laatste weken raar. Daarna zullen we 

nooit meer bij elkaar in de klas zitten. Dan gaan we allemaal naar de middelba-
re school! 
Op school zijn we nu druk bezig met de MUSICAL. Ik vind dat echt heel leuk. En ik heb su-

perveel zin in de uitvoering!!!! Het was een fantastisch jaar - en een fantastische klas + mees-
ter - en nu is het bijna aan zijn einde. 
Ik ga de Kleine Dichter missen!!  - van Roosje 

Van dinsdag 6 tot vrijdag 9 juni waren we op kamp! Ik ga niet te veel verklappen voor de groe-
pen die nog op kamp gaan. In ieder geval was het heel leuk, en zijn we op sommige dagen wel tot 12 uur 
opgebleven, en in andere tenten zijn er kinderen nog véél langer opgebleven. De bonte avond was heel ge-
zellig, alleen had iemand zijn been gekneusd. Daarna moest een groep meiden (ik ook) heel erg huilen, maar 
lachen tegelijk. We huilden omdat we elkaar zo erg zouden missen, maar lachten omdat we het zo leuk had-
den. Ik ga iedereen héél erg missen!   Geschreven door: Ida Höfer, 12 jaar. 

____________________________________________________________________________________________ 

Samenwerking Auris Fortaal 

In de nieuwsbrief van mei jl. was te lezen dat wij als Kleine Dichter een intensieve samenwerking zijn aangegaan met 
Auris Fortaal. Dit is een school voor dove en slechthorende kinderen. Deze samenwerking is tot stand gekomen met de 
steun van ons lerarenkorps en de Medezeggenschapsraad.  
Een aantal van de leerlingen van Auris Fortaal kan, wanneer ze beschikken over passende cognitieve capaciteiten,  
naar een reguliere basisschool. Zo hebben ze de mogelijkheid om taal te verwerven en samen met horende leerlingen 
te leren en te werken.   
 
Op onze school starten volgend schooljaar twee slechthorende kinderen in groep 4 en groep 6, maar mogelijk komt er 
in de toekomst een (gering) aantal leerlingen bij. De Kleine Dichter voorziet op deze manier in een stadsbrede be-
hoefte om Passend Onderwijs te bieden aan kinderen met een hoorprobleem.  Zo kunnen deze leerlingen in de eigen 
omgeving profiteren van regulier onderwijs. Door deze leerlingen bij elkaar op een school te plaatsen, en de inzet van 
deskundigen in de klas, ontstaan voor ons team meer mogelijkheden tot het opdoen van kennis en expertise.  
 
De samenwerking met Auris betekent dat wij met elkaar kunnen zorgen voor passende begeleiding voor deze specifie-
ke leerlingen. Zo zal er in de klas een aantal uren per week een ambulant begeleider aanwezig zijn. Die zal de slechtho-
rende leerlingen extra begeleiding of verlengde instructie bieden. Tegelijkertijd biedt het voor de ‘horende’ leerlingen 
een kans, aangezien ook zij dan een extra verlengde instructie kunnen ontvangen. Voor alle leerlingen is het belangrijk 
om met en van elkaar te leren. Wij vinden het, ook redenerend vanuit de Vreedzame school gedachte, fijn als kinderen 
in een vroeg stadium leren dat iedereen erbij hoort en we ‘allemaal anders zijn.’   
Bij het ruiluurtje afgelopen week, hebben de kinderen kennis kunnen maken met hun nieuwe klasgenootjes en in 

groep 4 hebben zij ook kennis gemaakt met een gebarentolk. Dat is best even wennen!  Uit onderzoek blijkt dat kin-

deren vlot wennen aan een tolk; zij leren de focus te leggen op de leerkracht. De tolk zal snel onderdeel van de klas-

senomgeving worden.   

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de samenwerking met Auris. Om die reden organiseren we begin 

volgend schooljaar een informatieavond rondom dit thema. Dit is een speciale informatieavond, waar we uitgebreider 

kunnen vertellen hoe het er in de klas van uw kind aan toe gaat.  U ontvangt na de vakantie de uitnodiging hiervoor.  
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MR nieuws 
Een paar weken geleden hebben wij jullie (ouders en verzorgers)  gevraagd een enquête in te vullen over diverse on-
derwerpen. Jullie hebben hier gehoor aan gegeven. We hebben 176 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Bij deze willen 
we iedereen hartelijk bedanken voor het invullen en alle reactie die jullie erbij hebben gezet! Hier kan de Kleine Dichter 
(DKD) weer mee verder. Jullie input nemen wij mee in het overleg met medezeggenschapsraad. 
De MR heeft nog niet echt de tijd gehad om de resultaten goed te bekijken, maar we willen toch een eerste voor-
proefje geven. Na de vakantie zullen we uitgebreider verslag doen in denieuwsbrief.  
Zoals gezegd hebben 176 ouders de vragenlijst ingevuld. Dit is 45% van het totaal aantal ouders. 
Over het continurooster is 87% tevreden tot zeer tevreden. 13 % is ontevreden tot zeer ontevreden. Het tijdstip waar-
op de school uit is wordt over het algemeen prima gevonden.  
Ten aanzien van het huiswerk verschillen de meningen. 62% Is het ermee eens tot helemaal mee eens dat huiswerk 
een vast onderdeel zou moeten zijn op de DKD. 38% vindt dit niet. 
Ouders vinden het vernieuwde rapport over het algemeen overzichtelijk en duidelijk. 94% vindt het  ouder-kind ge-
sprek een goed aanvulling op het rapport. 77% vindt het rapport in combinatie met het gesprek een verbetering ten 
opzichte van het oude rapport.  
Tot zover een klein inkijkje in de resultaten. Na de vakantie zullen wij uitgebreider verslag doen. Mocht je voor of na 
die tijd vragen hebben, spreek ons dan aan op het schoolplein, in de klas of mail naar mzr@dekleinedichter.nl.  
 
Tot slot, wat betreft de bekendheid van de MR, dit laat te wensen over. Veel van jullie geven aan niet te weten wie er 
in de MR zit. Daarom grijpen wij deze nieuwsbrief alvast aan ons nog even voor te stellen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.l.n.r.; Anne-Maaike (Simon 7b, David 5b en Sophia 1/2d), Marjolein (Merijn groep 7a, Olivier 6a en Friso 3a),    
Wouter (Luz 1/2a), Floris (gr.7)  Maartje (gr.4) en Inge (gr.6)  
_________________________________________________________________________________________________ 

Download de VakantieBieb app, voor een zomer vol leesplezier! 
De VakantieBieb is weer te downloaden: een app met leespakket bestaande uit romans, thrillers 
en jeugdboeken voor de zomer. Vanaf 1 juni is de VakantieBieb al open voor de jeugd, en in juli 
zijn de volwassenen ook aan de beurt. De VakantieBieb loopt t/m 31 augustus. Voor het hele ge-
zin! 

De VakantieBieb biedt een leuk leespakket voor het hele gezin met: romans en thrillers en kinderboeken. Met bekende 
auteurs en goede titels. Makkelijk mee te nemen. Kinderen in de leeftijd van 6-9 jaar kunnen bijvoorbeeld Op en top 
Ellie en Nellie lezen van Rindert Kromhout of Nog een mop van Erik van Os. Voor kinderen tussen 9 – 12 jaar is er o.a. Ik 
en de rovers van Siri Kolu of De gruwelijke generaal van Jozua Douglas. Ook voor jongeren ouder dan 12 jaar staan leu-
ke boeken klaar, zoals Shock van Mel Wallis de Vries. 

________________________________________________________________________________________________ 

 
Wij wensen u en uw gezin een heerlijke zomervakantie toe!  

Graag tot ziens op maandag 21 augustus!  
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