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In de afgelopen MR-vergaderingen
hebben we aan de MR voorgelegd
om de schooltijden per het nieuwe
schooljaar te veranderen. In plaats
van 14.20, willen we het komend jaar
op de maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag de schooltijden verlengen
naar 14.30.
Gebleken is dat IPC en het thematisch onderwijs, door het grote succes, steeds meer voorbereidingstijd
vergt van de leerkrachten. Dit komt
doordat de thema’s een steeds grotere invulling krijgen vanuit het team
zelf. Daarnaast worden de lessen
voorbereid voor een langere periode,
aangezien de thema’s van vakantie
tot vakantie lopen.
Op dit moment hebben we 3 studiedagen, twee studiedagen worden
gebruikt als werkdagen
(voorbereiding van oudergesprekken, portfolio vullen, groepsgesprekken, analyses van toetsen e.d.). De
voorbereiding van het thematisch
onderwijs gebeurt nu na schooltijd
en gaat ten koste van de voorbereidingstijd van de lessen van de dag
erop.
Als we de schooltijden 10 minuten

verlengen betekent dit dat we in het
schooljaar ongeveer 3 studiedagen
meer kunnen plannen. Deze willen
we inzetten voor de voorbereiding
van het thematisch onderwijs.
Wij mogen alleen de schooltijden
veranderen met instemming van de
oudergeleding van de MR, dit na
raadpleging bij alle ouders van de
school.
U heeft tot 30 mei (dit is volgende
week vrijdag) de tijd om uw mening
kenbaar te maken. Dit kunt u doen
door een bericht te sturen naar één
of beide ouders die de oudergeleding
vormen van de MR.
Dit betreft Nancy Weema (leerling
groep 4/5) u kunt haar bereiken via
de mail: N.weema@outlook.com of
u kunt een bericht sturen naar Nicole
Kroon (leerling groep 7/8), het mailadres van Nicole is:
Nicole.Kroon@Braincap.nl
Hierin kunt u aangeven wat u vindt
van de verlenging van de onderwijstijd. Na de raadpleging nemen
wij een definitief besluit samen met
de MR. Hier stellen wij u in de komende periode van op de hoogte.
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Nieuw thema onderbouw
Het nieuwe thema in de onderbouw is ‘Wij bouwen een huis’.
Binnenkort is er op het kleine
plein een keet te vinden. De keet
is een initiatief van bouwbedrijf
Van der Gragt. In de keet is allerlei lesmateriaal en werkmateriaal
te vinden die met de bouw hebben te maken en die ondersteunend zijn aan het thema.
De groepen 1 t/m 5 zullen gebruik
maken van de keet. Wensen iedereen veel plezier met het nieuwe thema.

Gegevens ouders
Afgelopen tijd zijn via Schoolpraat de betalingsverzoeken voor de schoolreis verstuurd. Bij sommige ouders zijn deze niet aangekomen. Soms ligt
dit aan de gegevens die bekend zijn op school. Is er sprake van een verandering van de gegevens, wilt u deze dan doorgeven aan de school.
Mocht u geen bericht hebben ontvangen, wilt u dit dan melden aan Marja Meijer, zij zorgt ervoor dat u alsnog een bericht krijgt.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

Dansend door de wereld
Een aantal malen per jaar organiseren wij cultuuractiviteiten. Deze
worden aangeboden vanuit het Cultuurmenu Zaanstreek. Het doel
van het Cultuurmenu is om onderdelen aan te dragen die inhoud geven aan de leergebieden kunstzinnige oriëntatie en cultureel erfgoed.
Dansend door de wereld
Volgende week doet de hele school een miniproject over dansen. Er
is een inleidende les en een workshop voor elke groep. De workshops
worden georganiseerd door de groep "Kunstbrigade in school". Op
maandag 27 mei sluiten we het project af met een gezamenlijke
voorstelling van alle leerlingen. Ook ouders en verzorgers zijn van
harte uitgenodigd om deze voorstelling bij te wonen.

Datum: maandag 27 mei
Tijd: 13.45 uur (inloop vanaf 13.40 uur)
Plaats: Sporthal van Compaen aan de Nieuwendamstraat.
Aan het einde van de voorstelling kunt u uw kind vanuit de sporthal
rechtstreeks mee naar huis nemen.
Ook met Freekids regelen we dat de
kinderen bij de sporthal worden opgehaald.
We rekenen op veel belangstelling!
P.S. schoenen uit bij het betreden van
de gymzaal

Tevredenheidsonderzoek
De afgelopen weken zijn de ouders in de gelegenheid gesteld om het oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. We zijn erg tevreden
over de uitkomsten van het onderzoek. Uiteraard komen er ook uitdagingen naar voren uit
het onderzoek. Zo geven de ouders aan dat
het onderdeel ‘Algemene ontwikkeling’ en
‘Gepersonaliseerd leren’ aandacht behoeft.
Deze aandachtsgebieden nemen we zeker
mee in het nieuwe jaar en de komende jaren.
De leerlingen gaven aan dat ze meer extra
activiteiten en meer praktische vaardigheden
zouden willen terugzien binnen het onderwijs.
Waar wij erg trots op zijn en waar we ook erg
hard aan gewerkt hebben is de sfeer en veiligheid binnen de school. Zowel de ouders als de
leerlingen geven aan hier tevreden over te
zijn. Uiteraard blijft dit altijd een punt van aandacht binnen de school.
Wij willen de ouders die het tevredenheidsonderzoek hebben ingevuld ontzettend bedanken voor hun tijd.

“Waar onderwijs en toekomst hand in hand gaan.”

