ALGEMEEN
Dalton
Volgende week krijgen alle kinderen (mits ze 4 maanden of langer op school
zitten) hun Portfolio mee naar huis.
Achter het tabblad ‘Mijn Plan’ komt bij kinderen vanaf groep 2 het Ik-rapport
te staan. Op dit blad hebben de kinderen zelf aan mogen geven hoe ze vinden dat zij scoren op de verschillende onderdelen. De kinderen kleuren af van
binnen naar buiten en hoe meer er is ingevuld hoe hoger ze zelf vinden dat ze
op dat onderdeel scoren.
Onder de ingekleurde cirkel hebben ze (in de onderbouw samen met de leerkracht) ook mogen schrijven waar ze de komende periode aan willen gaan
werken of wat ze willen gaan verbeteren/leren. Op deze wijze willen wij het
vermogen om te reflecteren van de kinderen stimuleren. Met dit geformuleerde leerdoel voor ogen hebben wij er vertrouwen in dat ze aan het einde
van het jaar (voor het tweede rapport) nog meer vakjes kunnen kleuren.
Tijdens het invullen hebben wij gemerkt dat sommige kinderen al bijzonder
goed kunnen reflecteren. Er zijn ook kinderen die wel erg streng zijn voor zichzelf
en dus heel voorzichtig zijn met inkleuren. Er zijn ook kinderen die alle vakjes al
hebben ingekleurd. Misschien geheel terecht of misschien omdat ze niet echt
kritisch durven of kunnen zijn naar zichzelf toe?
Het is erg interessant om als ouder met je kind samen het Ik-rapport te bekijken
en te bespreken.
Tips voor vragen:
 Waarom vind je dat je op dat gebied nog iets bij kunt leren?
 Geef eens voorbeelden waaruit blijkt dat je dit al goed doet op school of
dat je dit nog mag gaan leren (bijvoorbeeld bij: ‘ik ben aardig voor anderen’).
 Hoe denk je het/de geformuleerde doel(en) te bereiken en wat/wie heb je
daarvoor nodig?
 Vind je dat je een eerlijk rapport over jezelf hebt gekleurd?

Cultuur
Wat hebben we een geweldige kerstviering gehad met de hele school in de
Waterpoort. Alle kinderen hebben kennis gemaakt met een instrument. Ze hebben les gekregen in het bespelen hiervan en ook hebben ze zangles gehad
van een echte zangdocent. Een goede ervaring weer met muziek
dus, i.s.m. met CultuurLokaal. Niet alleen de kinderen hebben nieuwe talenten
ontwikkeld en ontdekt, ook hebben de leerkrachten nieuwe dingen gedaan.
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Zo leren we samen en gaan we nieuwe uitdagingen aan. Het is goed om dit
te doen, daar word je een leuker en creatiever mens van.
Hoe we de viering volgend jaar gaan vormgeven weten we nog niet, maar
deze keer was het weer zeer geslaagd. We hebben de betrokken hulpouders
al bedankt, maar dit doe ik toch graag nog een keer. Bedankt lieve ouders!

foto: Marieke Zwartscholten

Op 4 maart start onze 3e projectperiode. Deze zal in teken staan van Leonardo DaVinci; een groot meester, een alleskunner (1452-1519). De kinderen
zullen een van zijn ontdekkingen zelf gaan onderzoeken. Zij gaan de natuur in,
tekenen, bouwen, uitvinden en schrijven, net als deze geweldige man. De manier waarop ze dat gaan doen is terug te zien op de tentoonstelling die plaatsvindt op 21 maart van 18:30-19:30 u in de school.

Op vrijdag kunt u op tv 'Diederik en Da Vinci' zien; een programma waarbij het
leven van dit genie wordt uitgelicht.

Vervanging Daniëlle Nieuwenbroek
Zoals velen van jullie al hebben kunnen zien, gaat Daniëlle bijna met zwangerschapsverlof. Wij hebben haar zwangerschapsverlof voornamelijk intern kunnen oplossen.
Monique van der Velden, die nu 2 dagen in groep 4 staat, gaat samen met
Aline Onnink groep 3 draaien. Aline kennen wij al goed, zij heeft al eerder bij
ons stage gelopen en nu gaat zij in groep 3 haar LIO-stage lopen. Zij zal hierbij
intensief begeleid worden door Venessa Weeda.
Doordat Monique uit groep 4 wordt gehaald, zal Rebecca Lie 4 dagen in
groep 4 staan samen met Wim Pieterson. Wim is voor ons een nieuw gezicht en
hij zal op donderdag groep 4 voor zijn rekening nemen en op vrijdag groep 3b.
Wij wensen Aline en Wim erg veel plezier bij ons op school!

Veiligheid in en rond de school
We vinden het belangrijk dat alle kinderen op een veilige manier op school en
weer thuis kunnen komen. We willen u daarom nogmaals verzoeken om auto’s
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op de parkeerplaats alleen in de vakken te parkeren. Geparkeerde auto’s op
de stoep veroorzaken onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties. Daarbij is de
kans aanwezig dat u een bekeuring krijgt wanneer u fout of dubbel geparkeerd staat.
Verder willen wij u erop wijzen dat alle onderbouwgroepen door de hoofdingang bereikbaar zijn. De ingang bij de schommels is bestemd voor Kibeo. Om
opstoppingen in de gangen te voorkomen willen wij u ook vragen kinderwagens in de school zoveel mogelijk te beperken.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Rapportgesprekken
In de week van 18 februari zijn er weer rapportgesprekken.
Bij bijna alle groepen gaan op woensdag 13 februari de rapporten mee naar
huis en vanaf dat moment kunt u via de gespreksplanner van Parro aangeven
wat uw voorkeurstijd is. U krijgt hierover bericht via Parro van de leerkracht van
uw kind.
Groep 3a krijgt de rapporten op maandag 11 februari al mee, daar de rapportgesprekken ook in de week van 11 februari plaatsvinden.
Bij groep 8 vinden op 11 en 21 februari de adviesgesprekken plaats. De kinderen van groep 8 zijn op deze dagen vrij. U wordt door de leerkracht van uw
kind uitgenodigd voor een adviesgesprek.

Staken
Zoals u weet hebben de actiegroep PO in Actie, de onderwijsvakbond AOB en
de PO-Raad zich verenigd in het PO-Front en roepen zij medewerkers op om
vrijdag 15 maart 2019 deel te nemen aan de landelijke onderwijsstaking. Het
doel van PO-Front is het salaris van het PO op vergelijkbare hoogte brengen
met het VO, het verlagen van de werkdruk van leerkrachten in het primair onderwijs en verder nog het vraagstuk van het lerarentekort en de bekostiging
van het onderwijs. Dit is van belang voor de kwaliteit van het onderwijs aan de
leerlingen en het aantrekkelijk houden van het vak voor huidige en toekomstige leerkrachten.
De collega’s van de Zeppelin zullen daarom op deze dag meedoen aan de
staking.
Kinderen die standaard op vrijdag gebruik maken van kinderopvang binnen
onze scholen kunnen op die dag (tegen betaling) worden opgevangen.
Vanzelfsprekend begrijpen wij dat zowel u als de leerlingen hinder zullen ondervinden van deze staking. Wij hopen echter dat het signaal dat uitgaat van
deze actie de politiek zal aanzetten de stappen te zetten die nodig zijn om uw
kinderen en onze leerlingen ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden.

Schoolreis
Er is een kleine aanpassing in het rooster gemaakt. Groep 1 t/m 4 gaat op dinsdag 28 mei op schoolreis en groep 5 t/m 8 gaat op vrijdag 7 juni op schoolreis.
De bestemmingen voor dit schooljaar zijn ook bekend:
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 Groep 1/2 gaat naar De Ballenbak in Gouda
 Groep 3/4 gaat naar Drievliet in Wassenaar
 Groep 5 t/m 8 gaat naar de Efteling in Loon op Zand
Meer informatie over de schoolreizen volgt nog.

Voorlopig vakantierooster 2019-2020
Wij hebben voor het schooljaar 2019-2020 een voorlopig vakantierooster gemaakt. Zodra dit rooster definitief is, krijgt u dit van ons te horen.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinkstervakantie
Zomervakantie

Maandag 21-10-2019 t/m vrijdag 25-10-2019
Vrijdag 20-12-2019 t/m vrijdag 03-01-2020
Vrijdag 21-02-2020 t/m vrijdag 28-02-2020
Vrijdag 10-04-2020 t/m maandag 13-04-2020
Maandag 27-04-2020 t/m maandag 11-05-2020
Donderdag 21-05-2020 t/m vrijdag 22-05-2020
Maandag 01-06-2020 t/m vrijdag 05-06-2020
Vrijdag 17-07-2020 t/m vrijdag 28-08-2020

 Studiedag: maandag 06-01-2020
 Studiedag: woensdag 20-05-2020
 Studiedag: nader te bepalen

Overblijfweetjes
Heeft u formulieren die u wilt inleveren bij Stichting De Overblijf, dan kunt u deze
opsturen naar ons postbusadres (Postbus 30, 2990 AA Barendrecht) of inleveren
bij onze coördinatrice Tonia. Zij zorgt ervoor dat uw papieren op de administratie komen. Levert u toch een formulier in bij de leerkracht van uw kind dan
graag dit formulier in een gesloten envelop te doen.
Het nieuwe jaar 2019 hebben we besloten Vriend te worden van Stichting
Voedselbank Barendrecht. Stichting De Overblijf draagt dit goede doel een
warm hart toe.
De workshops zijn begonnen! Als eerste is de yoga workshop van start gegaan,
gegeven door Mira van Herwijnen van Barendrecht Yoga. Mira is een gediplomeerd kinder- en tiener-yogadocente. Voordat Mira als yogadocente ging
werken, was zij werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs. Alle kinderen veel
zen-plezier bij de yoga!!
Tot het volgende Logboek,
Linda van Nierop
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Relaxklets voor ouders en kinderen

Neem eens een situatie of gebeurtenis in gedachten waarin je het moeilijk had... Was er iemand voor je die er op dat moment voor je was? Diegene heeft vast een heleboel voor je betekend. Waarschijnlijk bestookte hij of zij je niet met adviezen en probeerde hij/zij niet je
problemen op te lossen, maar was er gewoon... Hij/zij ving je op in plaats van het probleem
op te lossen. Kortom diegene was op dat moment jouw held!

Hoe komt het dan toch dat we als ouder/leerkracht de neiging hebben om de problemen
van het kind op te lossen? Omdat we het waarschijnlijk onverdraaglijk vinden om aan te zien
hoe het kind lijdt, piekert of strest (we krijgen er zelf ook nare gevoelens van), dus stellen we
alles in het werk om dat te voorkomen of het op te lossen. En onbewust zorgen we er dus
voor dat onze kinderen niet leren met gevoelens van angst, teleurstelling en boosheid om te
gaan.
Als jouw kind dan ondanks al jouw inspanningen om de problemen op te lossen boos, verdrietig en/of angstig blijft, zoeken we extern naar oplossingen of naar een held die jouw kind
wel kan redden. (Overigens... met het zoeken en vragen om hulp bij externen is niets mis!!)
Maar STOP voor nu even met zoeken!!! Want jij kan zelf de held worden van je eigen kind,
door te leren HOE je het opvangt.
Geef je daarom nu op voor de training Relaxklets... en leer alles over het (h)erkennen van de
emoties en gevoelens van jezelf en je kind en leer opvangen! Deze training is uitermate geschikt voor (ouders van) hooggevoelige/angstige kinderen en kinderen die kampen met heftige emoties, maar eigenlijk is het een training die voor alle ouders en kinderen aan te bevelen is. Investeer in jezelf en in je kind voor nu en de toekomst! Want dat je na de training Relaxklets anders, relaxter en positiever zult gaan opvoeden is een garantie!
De training voor volwassenen start op donderdag 7 maart van 20.00 -21.00 uur
De training voor kinderen (van 7,8,9 jaar) start op vrijdag 8 maart 15.00- 16.00 uur
De training is inclusief:
• Koffie/thee en iets lekkers bij de Klets
• Voor de kinderen: water of siroop en een koekje/stukje fruit tijdens de Klets
• Een reader met achtergrondinformatie, tips en oefeningen
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•

Een flesje water bij de Relax.
Het lenen van een yogamat tijdens de Relax

Interesse? Stuur een mail naar: taalgever.tack@gmail.com
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