Februari 2018

Beste ouder, verzorger,
Voor u ligt alweer de nieuwsbrief van februari. De weken vliegen weer voorbij. Op
school zijn leerkrachten en leerlingen altijd hard bezig om samen mooi onderwijs te
maken. Om mooi onderwijs te maken is iedereen nodig en dat gaat goed op onze
scholen. We zijn blij met ieders hulp en inzet, leerlingen, leerkrachten, ouders,
verzorgers, opa’s, oma’s enz...bedankt!

De agenda is verplaatst naar
het einde van de
nieuwsbrief.

Helaas is er op 14 februari wederom een staking uitgeroepen in het primair
onderwijs. Zie ook mail met de brief van de bestuurder van Stichting Talent. Zoals al
in de mail vermeld stond, krijgt u volgende week definitief bericht of de scholen van
Talent dichtgaan en dus ook over onze scholen. Zoals het nu lijkt gaat het merendeel
van de leerkrachten van onze scholen staken en zullen waarschijnlijk onze scholen
dicht gaan op 14 feb. Uiteraard begrijpen we, dat dit erg vervelend is voor ouders,
verzorgers, maar er moet iets gebeuren, anders komt het niet goed in het
basisonderwijs. O.a. de voorspellingen over een groot te kort aan leerkrachten gaat
iedereen aan. De voorspelling geeft aan dat uiteindelijk alle scholen over een paar
jaar hier last van zullen hebben en net zoals, nu al in het westen van ons land aan de
hand is, geen geschoolde leerkrachten kunnen vinden voor de groepen. We hopen
op uw begrip. Bedankt alvast voor uw steun.
Gelukkig zijn er niet alleen maar slechte verhalen uit onderwijsland in het nieuws.
Heeft u het al gezien de nieuwe serie “Luizenmoeder”. Uiteraard niet een heel
realistisch beeld, maar wel een mooi stukje humor om iets luchtiger over het
basisonderwijs te praten. Gelukkig is het nog steeds een heel mooi vak en zijn er nog
veel leerkrachten met veel passie, die het fijn vinden, om een bijdrage te mogen
leveren aan de ontwikkeling van alle kinderen.
Onderwijsteam Singelier/Ten Darperschoele

Contact
0521-551332
tendarperschoele@talentwesterveld.nl

www.tendarperschoele.nl

Logowedstrijd
Vanuit de ouderraad is het idee gekomen het logo te vernieuwen. En hoe kun je nou beter iedereen hierbij
betrekken dan het houden van een LOGOWEDSTRIJD!
Iedereen krijgt de mogelijkheid een ontwerp voor het logo in te leveren.
Er is contact geweest met Lisa Sietsma (oud-leerling en student aan MBO Grafische Vormgeving), zij zal het
uiteindelijke ontwerp professioneel vormgeven én ze heeft samen met ons enkele richtlijnen opgesteld:
• Maak een simpele weergave waarin duidelijk wordt dat het om een school gaat.
• Probeer ons nieuwe onderwijsconcept te verwerken (persoonlijk onderwijs).
• Gebruik geen plaatjes/foto’s, maar creëer vanuit je hoofd/hart  potlood.
Aanleveren kan via de mail of persoonlijk overhandigen (zie mailadressen hieronder) vóór 5 maart.
Dit kan in elk gewenst bestandsvorm (jpeg, word, pdf, …)
Alle ontwerpen zullen door de or/mr én het team bekeken worden en dan zal er na overleg één ontwerp
overblijven. Deze zal dan door Lisa onder handen worden genomen en het doel is dat dit logo gepresenteerd
kan worden tijdens de reünie.
Mailen kan naar:
f.vaniersel@talentwesterveld.nl
m.langen@talentwesterveld.nl
Update ontwikkeling onderwijsconcept
15 januari hebben we een mooie, waardevolle en gezellige informatieavond/nieuwjaarsborrel gehad. Alle
input die daar gegeven is door aanwezige ouders/verzorgers en leerkrachten hebben we besproken in de
werkgroep ‘onderwijsvernieuwing’.
Hier blijkt vooral uit dat er overwegend enthousiasme en positiviteit is omtrent de onderwijsvernieuwing.
Ook zijn er ‘beren-op-de-weg’ beschreven welke we goed in ons op hebben genomen. We gaan in een later
stadium, wanneer we gestart zijn met de “proef” (na de voorjaarsvakantie) deze kritische noten goed
evalueren en dit koppelen we aan u terug.
Wij hebben ons voorgenomen na de voorjaarsvakantie “gewoon” te starten met verschillende onderdelen
van het concept in de praktijk (met een stevige onderbouwing vanuit de literatuur). Van daaruit gaan we goed
kijken wat werkt en wat aanpassing nodig heeft. We nemen kinderen en u mee in dit continue proces.
In deze periode (tot aan de voorjaarsvakantie) pakken we met het team steeds één organisatorisch
onderwerp bij de kop en maken we besluiten over hoe we daar mee gaan starten. Ook bespreken we veel
onderwerpen aan de hand van onderzoeken en literatuur. Op deze manier willen we een zo stevig mogelijke
basis creëren om van start te kunnen gaan.

Na de voorjaarsvakantie starten we dus met de proefperiode. Voor die tijd krijgt u al bericht van ons over
bepaalde organisatorische aspecten die zullen veranderen voor uw kind. Als we een tijdje onderweg zijn zal u
een uitnodiging krijgen voor een presentatie op originele wijze over het onderwijs.

Studiereis Zweden
Freek en Margreet zijn onlangs op studiereis naar Zweden geweest. In Nederland werken een aantal scholen
voor voortgezet onderwijs al met de methode “Kunskapsskolan”. Dit is een methode voor gepersonaliseerd
leren. In Zweden hebben Freek en Margreet twee verschillende scholen bezocht. Op deze scholen zitten
kinderen van 10-16 jaar. Het onderwijssysteem in Zweden is iets andere georganiseerd qua leeftijd dan in
Nederland. Ze hebben mooie voorbeelden gezien, wat zelfverantwoordelijkheid doet met kinderen. Ze
kunnen een aantal praktijkvoorbeelden meenemen naar onze school, door een vertaling te maken voor de
basisschool. Zeker weer een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelen van het nieuwe onderwijsconcept.

Tussenevaluatie continurooster
We zijn benieuwd hoe het continurooster ervaren wordt. Uiteraard houden we een uitgebreide
evaluatie in mei. Binnenkort kunt u een mail verwachten met een tussenevaluatie over de
bevindingen van het continurooster. Dit is een korte enquête waarin u kunt aangeven hoe de
ervaring tot nu toe is. Houd dus uw mail goed in de gaten!

Communicatie met school
Soms komt het voor dat de groepsleerkracht/school via de mail of via een WhatsApp-bericht
op de hoogte wordt gesteld van de afwezigheid van een kind. Wilt u bij ziekte een kind
afmelden via de telefoon. Mail wordt zeker niet altijd gelezen voor schooltijd. Weet u
ver van tevoren dat uw kind afwezig is, dan kan dit eventueel via de mail of persoonlijk
bij de leerkracht gemeld worden.
Binnen het onderwijsteam is tevens besproken dat we het niet fijn vinden om via social media met
ouders, verzorgers te communiceren. Communicatie met school kan via persoonlijk contact,
telefonisch contact of via de mail.
Verder is afgesproken dat beantwoorden van mail aan ouders, verzorgers alleen op werkdagen (dus
de dagen dat een teamlid daadwerkelijk aan het werk op school is) tot uiterlijk 18.00 uur gebeurt.
Mocht het door omstandigheden toch nodig zijn om op een ander moment contact met iemand van
het team op te moeten nemen, dan kunt u Margreet Langen bellen. Gegevens zijn te vinden in de
schoolgids.
Verder zouden we het prettig vinden dat ouders de mobiele nummers van leerkrachten na
bijvoorbeeld een schoolreis weer wissen en deze niet gebruiken voor berichtgeving of het stellen van
vragen.
Mochten ouders, verzorgers toch een WhatsApp-bericht aan leerkrachten sturen, dan wordt hier niet
op gereageerd.

Datum
5 feb.
8 feb.
9 feb.
12 feb.
12 feb.
14 feb.
16 feb.
19 feb.
22 feb.
24 feb - 4 mrt.
7 mrt.
9 mrt.

Activiteit
Schoolmaatschappelijk werk in Diever 12.15- 14.15 uur
Invaller voor de groep (nog niet bekend wie)
Studiedag: gr. 7/8 vrij
Studiedag: gr. 1/2/3 vrij
Schoolmaatschappelijk werk in Wapse 12.15- 14.15 uur
Mogelijke staking, school mogelijk dicht
Meester Gerhard voor de groep
Schoolmaatschappelijk werk in Diever 12.15- 14.15 uur
Voorstelling: Het kleine Zwanenmeer
Voorjaarsvakantie, alle kinderen vrij
Rapport mee
Nieuwsbrief maart

Bijlage
• Informatie Sportpret Xtra! “DARTEN”
• Flyer volleybal

Groep
Gr. 4/5/6
Gr. 7/8
Gr 1/2/3
Alle groepen
Gr. 4/5/6
Gr.1/2/3
Alle groepen
Gr. 2 t/m 8

