Nieuwsbrief februari
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
februari. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden
op onze website. Kerstfeest
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Volgende week zijn voor de kinderen en de ouders van groep 8 de adviesgesprekken voor het
voortgezet onderwijs. De vervolgopleiding die de
kinderen gaan volgen, bepaalt vaak wat de kinderen kunnen worden. Of niet?

Wat wil je worden?
Wat wil je worden? vroeg de juf.
Het was in de derde klas.
Ik keek haar aan.
Ik wist het niet.
Ik dacht dat ik
al iets was.

Biddag: Wat vraag jij?
Woensdag 13 maart is het Biddag voor Gewas en
Arbeid. Het thema van de dienst is: “Wat vraag
jij?” We zullen samen stil staan bij de droom van
koning Salomo. De Here God stelde Hem voor
een bijzondere keuze: “Vraag wat ik U geven zal".
Uit het antwoord blijkt dat Koning Salomo weet
waar het echt om gaat. Hij vraagt een wijs en opmerkzaam hart, een hart dat luistert naar de Here
God en de noden van de mensen. Het antwoord
van Salomo is voor ons een spiegel: “Wat vraag
jij?”
U bent allen van harte uitgenodigd om de dienst
bij te wonen. De dienst begint om 10 uur en zal
gehouden worden in de Hervormde Kerk. De collecte is o.a. bestemd voor Stichting Red een Kind.
Dit is een Stichting die aan kinderen in armoede
toekomst geeft en hen verbindt met mensen in
Nederland. https://www.redeenkind.nl
De komende periode willen wij ook het zendingsgeld hiervoor reserveren.
Mocht u uw zoon of dochter uit groep 1 of 2 willen meenemen naar de dienst, wilt u dit dan via
het Ouderportaal doorgeven bij absenten.

Eerste rapport
Komende donderdag krijgen de kinderen van
groep 1 en 2 hun eerste rapport mee naar huis.
Vrijdag krijgen de kinderen van groep 3 t/m 8 het
rapport. Vorig schooljaar heeft het rapport van
groep 3 t/m 8 een moderne uitstraling gekregen
en is het inhoudelijk aangepast aan onze wensen.

Dit schooljaar hebben wij het rapport van groep 1
en 2 in dezelfde lijn gemoderniseerd.
Het inplannen van het tienminuten-gesprek gaat
dit rapport voor het eerst via het Ouderportaal.
Vanaf woensdag 13 februari kunnen ouders / verzorgers met meerdere kinderen op school een gesprek inplannen. Wilt u de gesprekken niet strak
achter elkaar plannen, maar altijd er een pauze
van 10 minuten tussen houden? Ouders / verzorgers met 1 kind op school kunnen vanaf donderdag 14 februari een gesprek inplannen. De tienminuten-gesprekken zijn op dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 februari.
Vanaf groep 6 zijn ook
de kinderen welkom bij
het tienminuten-gesprek. Het gaat tenslotte over hun rapport.
De kinderen en de ouders van groep 8 hebben
dinsdag 19, woensdag 20 en donderdag 21 februari een gesprek over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De inschrijving voor deze gesprekken gaat ook via het Ouderportaal.

Inspectiebezoek
Dinsdag 29 januari heeft onze school de inspecteur op bezoek gehad voor een thematisch onderzoek ‘Op naar de VO’. Met de inspecteur zijn
we in gesprek gegaan over de wijze waarop het
basisschooladvies in groep 8 tot stand komt en
hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs is
geregeld. Met dit landelijke onderzoek wil de inspectie onderzoeken of de kansenongelijkheid
tussen leerlingen met laagopgeleide ouders en
hoogopgeleide ouders is afgenomen, gelijk is gebleven of is toegenomen.
Met de inspecteur hebben wij een prettig gesprek gehad. In de evaluatie hebben wij van de
inspecteur te horen gekregen dat de adviezen
van school goed onderbouwd zijn en dat een
groot percentage van de verwezen leerlingen

daadwerkelijk een diploma haalt van het geadviseerde niveau. Landelijk is dat ruim 70% , voor
onze leerlingen is dat ruim 85%.

Natuurlijk hebben wij ook gratis een aantal aandachtspunten gekregen. De cursieve tekst zijn
onze aanpassingen:
1. De advisering is een verantwoordelijkheid
van de school en niet alleen van de leerkracht van groep 8.
Het uiteindelijke advies wordt vanaf nu gegeven door de leerkrachten van groep 7 en
8, de IB-er en de directeur.
2. Het advies wordt gebaseerd op een evenredige mix van cognitieve en niet-cognitieve kenmerken;
3. De procedure is helder beschreven en vermeld op de website en in de schoolgids;
Er is een informatiebrief voor de ouders van
groep 8 opgesteld. Deze heeft de inspecteur
ingezien. Vanaf nu wordt deze informatiebrief gebruikt. https://www.ebenhaezerpolsbroek.nl/bestanden/162/Protocol-schoolkeuze-in-groep-8-schooljaar20182019-%281%29.pdf

4. De leerlingen worden in een vroeg stadium betrokken bij de advisering;
Deze rapportperiode zijn we gestart met
een proef. Vanaf groep 6 mogen de kinderen bij het tien-minutengesprek aanwezig zijn. In groep 7 wordt tijdens het tienminutengesprek een voorlopige prognose
meegegeven en uitgelegd.
5. De school heeft hoge verwachtingen van
de leerlingen.

Personeel

Staking

De afgelopen weken hebben enkele teamleden
een dierbaar familielid moeten verliezen. Recent
zijn de schoonvader van juf Manuelle, de moeder
van juf Marieke en de vader van meester Stefan
overleden. Vandaag vertelde juf Jiska ons dat
haar opa is overleden.
In zo’n periode merk je dat we als team nauw
met elkaar verbonden zijn. Je trekt meerdere dagen per week met elkaar op en mag lief en leed
met elkaar delen. Dit is heel waardevol!
Fijn dat er diverse collega’s extra hebben gewerkt, zodat we geen groep naar huis hoefden te
sturen.

Op 15 maart worden er weer stakingen georganiseerd. Het College van Bestuur van de Vereniging
TriVia vindt dat deze staking te vroeg komt. Het
CNV is nog in onderhandeling over een nieuwe
CAO voor 2019 en er zijn al goede gebaren gemaakt in de richting van het onderwijs m.b.t. de
salarissen en de werkdrukvermindering. Het CvB
verwacht dat dit bij de volgende CAO, die in 2019
afgesloten wordt, een vervolg zal krijgen. Het CvB
zal daarom de komende actie niet steunen. Personeel dat wil staken krijgt daar natuurlijk de gelegenheid voor.

AC-kracht gezocht
Voor de activiteiten commissie (voorheen oudercommissie) zijn wij op zoek naar ouders die ons
willen komen versterken.
Wij ondersteunen het
team met de extra dingen die het nog leuker
maken op school voor
onze kinderen. Denk
aan de school versieren met de feest- of themadagen, verzorgen van de inwendige mens bij projectavond, kerstfeest of afscheidsavond van
groep 8. Ook rond sinterklaas en het schoolreisje
regelen wij wat praktische zaken.
Lijkt het je leuk om je op deze manier in te zetten,
of heb je nog vragen, spreek 1 van ons aan.
Birgit van Duuren, Nelleke Aantjes, Arina den Besten, Gerianne Oudendorp, Denise Benschop, Marieke Zuidervliet en namens het team Marieke
Klarenbeek

De leerkrachten die op vrijdag voor de groep
staan hebben unaniem besloten deel te willen
nemen aan de staking. Op vrijdag 15 maart leggen zij hun werk neer. Aangezien werkzaamheden van personeel dat staakt, niet vervangen mag
worden, is er op vrijdag 15 maart geen school
voor de kinderen van groep 3 t/m 8.

Mededelingen
Blokfluitles
Vorige week hebben wij een gesprek
gehad met onze vaste muziekdocent
Diana Akker. Dit schooljaar zit zij al
helemaal volgepland. Begin volgend
schooljaar zal zij hier op school starten met blokfluitles. Om de kinderen
dit te laten ervaren willen wij Diana
vragen eind van dit schooljaar een
workshop te laten verzorgen.
Koffiemorgen groep 4
De koffiemorgen voor groep 4 is verplaatst naar
woensdag 20 maart.
Machtiging overblijven
In verband met een technisch probleem bij de Rabobank was het niet mogelijk een machtiging

klaar te zetten. Gisteren is dit probleem verholpen. Deze week zal de machtiging klaargezet worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal woensdag 20
februari het overblijfgeld geïncasseerd worden.

De school is door de ouders schoongemaakt. Hartelijk dank voor jullie inzet en hulp. Geweldig.

Schoolfotograaf
Woensdag 20 februari komt de schoolfotograaf.
Deze keer zal de schoolfotograaf geen portretten
maken, er is gekozen voor een andere positie zodat de kinderen helemaal in beeld komen. In het
najaar zullen er door de schoolfotograaf portretten worden gemaakt. Het is mogelijk om met
broertjes en zusjes op de foto te gaan, ook wanneer deze nog niet op school zitten.

De schoolfotograaf is om 8:00 uur aanwezig en
zal dan gelijk starten met de familiefoto’s. U krijgt
via het Ouderportaal een intekenlijst voor de familiefoto’s. Maandag 18 februari krijgen de ouders die hebben ingetekend bericht hoe laat ze
met hun kinderen woensdagmorgen verwacht
worden.
Terugblik
De kinderen hebben onder leiding van Muziekhuis Oudewater kennis gemaakt met klassieke
muziekinstrumenten.

De kinderen van groep 3 hebben allemaal hun letterdiploma gekregen. Het was echt een feestje!
Filmopnames groep 8
Donderdag 7 februari waren er in groep 8 opnamen voor het EO-programma NieuwLicht. De EO
pakte het serieus aan met een cameraman, geluidsman, regisseur en presentator Thijs van den
Brink. Onderwerp was het lerarentekort in achterstandswijken: aangezien leerkracht Eddy
Erkelens jaren in Amsterdam heeft gewerkt
en begaan is met het
lerarentekort, kwam
hij in contact met de EO. Op maandag 11 maart
2019 zal op NPO 2 het programma NieuwLicht,
met presentator Tijs van den Brink, worden uitgezonden. Gedurende de middag zijn er opnamen
gemaakt van de begrijpend lezen-les als aankleding van de inhoud. Na schooltijd is er een interview opgenomen tussen leerkracht en presentator. De kinderen vonden het maar wat spannend
en leuk om te zien hoe dit in z’n werk ging.

Agenda
Donderdag 14 februari
Vrijdag 15 februari
Dinsdag 19 februari t/m 21 februari
Woensdag 20 februari
Maandag 25 februari t/m 1 maart
Donderdag 28 maart
Maandag 4 maart
Woensdag 6 maart
Woensdag 13 maart
Vrijdag 15 maart

Eerste rapport mee naar huis (groep 1 en 2)
Eerste rapport mee naar huis
Tienminuten-gesprekken / adviesgesprekken groep 8
Op de koffie ouders groep 6
Voorjaarsvakantie
Verjaardag meester Hans
Maandopening / MR vergadering
Op de koffie ouders groep 7
Op de koffie ouders groep 8
Geen school i.v.m. staking
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Stefan van Ee

