Beste ouders,
De laatste week van Hansje Brinker is geweest. Vandaag (vrijdag) hebben
we met een mooie paradefilm gevierd wat we geleerd hebben. De
klassenkranten zijn af, maar liggen nog bij de drukker. Oftewel, de
printer. Deze krijgen de kinderen komende week mee naar huis. Dan
kunnen jullie meegenieten van al het moois dat ze onderzocht hebben
binnen de mooie wereld van het water.
Schooltuinen
Na lang overleggen hebben we, samen met de schooltuinen, moeten
besluiten dat de schooltuinen tot aan de zomervakantie voor groep 6 niet
door kunnen gaan. Zo'n vervelend bericht vraagt natuurlijk om een
toelichting.
Vanwege de coronamaatregelen mogen de kinderen nog niet
groepsdoorbroken in één lokaal zitten. Dat houdt in dat als er twee
groepen 6 naar de schooltuinen zijn, er twee andere leerkrachten nodig
zijn om de twee groepen 5 op te vangen. Deze zijn er niet. Vóór corona
konden de twee groepen 6 samengaan, met één leerkracht. En kon de
andere leerkracht de twee groepen 5 tegelijkertijd lesgeven. Vanwege de
cohortregels is dit niet haalbaar.
Natuurlijk hebben we ook overwogen om met de hele groep (5 en 6) te
gaan. De leerkrachten van de schooltuinen zien dit niet zitten. Ook omdat
zij, vanuit de gemeente, nog geen ouders mogen toelaten op het terrein
van de schooltuinen om de schooltuinleerkrachten extra te ondersteunen.
Vooralsnog hopen we, mede namens de schooltuinen, dat deze groep 6ers volgend jaar in groep 7 wel de oogstsensatie mogen meemaken. We
bekijken dan opnieuw, samen, of dit ook daadwerkelijk haalbaar is.
Verder zullen wij in de groepen 5-6 aandacht besteden aan de leerlijn
natuur tijdens het Techniek project.

DIA resultaten
Helaas zagen we, net als velen van jullie, dat de DIA scores nog niet
gesynchroniseerd zijn met Parnassys. Dit is een technisch probleem aan
de kant van DIA. Wij staan in contact met hen en proberen hen te
ondersteunen om dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen. De scores
van groep 5 komen dus zo spoedig mogelijk in het Ouderportaal. Excuses
vanuit DIA voor het ongemak.
Komende week doen wij als school mee aan een nieuwe soort pilottoets
van DIA. Deze pilottoets zou scholen in de toekomst beter in staat

moeten stellen om de toets uitslagen nog beter te kunnen interpreteren.
Wij doen met deze resultaten intern verder niks.
Omdat we feedback hebben ontvangen over wijze waarop de resultaten in
het Ouderportaal zichtbaar zijn en deze niet voldoende volledige groei van
het kind in beeld brengen, kiezen we er toch voor uw kind de resultaten
(ook in grafieken weergegeven) alsnog mee te geven. Deze volgen later.

Speelgoed
Willen jullie er ook weer op letten dat al het speelgoed thuisblijft. Het leidt
enorm af en er is speelgoed aanwezig in de groepen. Op het moment gaat
het vooral om de Pop-its.

Portfoliogesprekken voorbereiden met jullie kind(eren)
Komende weken voeren wij, samen met jullie, de portfoliogesprekken met
jullie kind(eren). De insteek van de gesprekken is dat de kinderen samen
met hun ouders en de leerkracht vieren waarin zij gegroeid zijn,
vooruitblikken op het komend halfjaar en stilstaan bij hun
ontwikkelpunten. Het persoonlijke portfolio staat hierbij centraal. Om
jullie een goed beeld te geven van de mogelijke vragen die de leerkracht
kan stellen aan jullie kind, hebben wij hier een aantal vragen opgesomd:
-

-

Leerproces: Waar ben je trots op (welk werk)? Wat heb je ervan
geleerd? Hoe heb je het werk aangepakt? Zou je het de volgende
keer weer zou aanpakken?
Het resultaat: Waarom heb je dit werk gekozen? Had je dit
resultaat ook verwacht? Ben je tevreden over het resultaat?
Nieuwe leerdoelen: Wat wil je de volgende keer leren? Wat wil je
de volgende keer verbeterd hebben? Heb je hier hulp bij nodig (en
van wie)? Verwacht je dat het gaat lukken?

Het is fijn als jullie het gesprek kort voorbereiden met jullie kind(eren).
Bovenstaande vragen kunnen jullie als leidraad nemen.
Uiteraard begrijpen wij dat er ook vragen kunnen zijn met betrekking tot
de resultaten, zichtbaar in het Ouderportaal. Die kunnen wij gewoon
bespreken met jullie. De ervaring leert namelijk dat kinderen zelf heel
goed in staat zijn in te schatten wat er al heel goed gaat en wat er nog
extra aandacht behoeft.
Mochten de leerkrachten zorgen hebben rondom de ontwikkeling van
jullie kind dan worden jullie voor een vervolggesprek uitgenodigd.

We kijken ernaar uit om de kinderen te horen vertellen over hun
successen en ontwikkelpunten en deze samen jullie te vieren.

Kamp schooljaar 21-22
Voor komend schooljaar heeft bouw 5-6 besloten de kamplocatie te
annuleren. Er kunnen te weinig begeleiders mee die noodzakelijk zijn voor
een veilig en prettig kamp, vanwege alle maatregelen vanuit de
organisatie waar wij de locatie bij huren.
Intern hebben we een alternatief programma ontwikkeld om toch één
hele week lang extra goed te kunnen bonden als stamgroep. Op een
veilige manier, voor iedereen.

Prentenboek: ik zou dat echt niet in mijn eentje kunnen.
Ons prentenboek is gepresenteerd. Alle kinderen staan erin! Er zijn grote
boeken voor op school en alle kinderen hebben er afgelopen week één
mee naar huis gekregen. U bent vrij om hiervoor een vrijwillige bijdrage
over te maken.
We hebben een aanpasbaar betaalverzoek gemaakt. Dit mag een hoger of
een lager bedrag zijn. Hieronder de link voor een vrijwillige bijdrage van
het prentenboek: Ik zou dat echt niet in mijn eentje kunnen. Je kunt met
elke bank in Nederland betalen. Dank je wel!
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=eZvwYD3Q
jO1Iq5eVQQoKJYoMfl2UyERL
Fijn weekend,
Warme groet,
Christine, Soumaya, Yvet, Rosa en Youri

