ALGEMEEN LOGBOEK
Barendrecht, 29 augustus 2016

18e jaargang

ALGEMEEN
Het eerste logboek van dit schooljaar
We zitten inmiddels in de tweede week van het nieuwe schooljaar.
Wat is het toch leuk om te zien dat alle kinderen weer zijn gegroeid, niet alleen
in de lengte maar ook in hun ontwikkeling.
Fijn om te zien dat iedereen weer met veel enthousiasme aan de slag wil; we
willen nieuwe dingen leren, we willen ontdekken, samen spelen en samen van
alles beleven. Dat gaat dit schooljaar vast weer lukken!
Ook alle collega’s zijn enthousiast gestart, lokalen worden gezellig gemaakt en
er worden nieuwe plannen gemaakt om de kinderen nog beter te kunnen begeleiden.
Samen met u willen we de kinderen het komende jaar weer een stapje verder
brengen op weg naar een sociaal en communicatief vaardig persoon die zich
thuis voelt in onze maatschappij.
Dit schooljaar zijn we gestart met 2 vervangers. Dick Prijs is nog niet hersteld en
zal volledig vervangen worden door Francis-Claire Toorenburg. Zij heeft al ervaring in het voortgezet onderwijs en is voor ons team een goede aanvulling.
Ook Cor van der Velde is nog niet volledig hersteld. Zijn taken worden overgenomen door Denise van der Adel. Zij heeft een vaste aanstelling in de invalpoule van OZHW en is voorlopig beschikbaar om groep 6b te draaien. Daarnaast verwelkomen wij een oude bekende. Venessa Weeda komt ons team
ook versterken. Voor de ouders die al wat langer meelopen op de Zeppelin is
dat een bekend gezicht. Zij heeft al jaren op de Zeppelin gewerkt en na een
periode op een andere daltonschool, is ze weer terug bij ons!
Wij wensen alle (nieuwe) collega’s dit schooljaar veel plezier met de leukste
kinderen van Barendrecht!
We gaan er weer een goed jaar van maken en we hopen u via het logboek
van voldoende informatie te voorzien.
Namens het team,
Hans-Peter de Vogel & Daniëlla Kropmans

Oudervertelgesprekken
In week 37 (12-09-2016 t/m 16-09-2016) zijn er weer de oudervertelgesprekken.
Zoals de naam al zegt is het tijdens deze gesprekken de bedoeling dat u als
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ouder het meest aan het woord bent. U vertelt over uw kind en de leerkracht
zal u voornamelijk vragen stellen.
De gesprekken nemen een kwartier in beslag en worden gevoerd naar aanleiding van een vragenlijst. U heeft deze vragenlijst al eerder ingevuld, maar wij
vragen u dit jaar weer een nieuw formulier in te vullen. Het kan voorkomen dat
er iets is veranderd en dat de nieuwe leerkracht van uw kind hiervan op de
hoogte moet zijn. Als er niets is veranderd of als uw kind nog bij dezelfde leerkracht in de klas zit, hoeft u geen nieuwe lijst in te vullen. Het gesprek zal dan
gevoerd worden n.a.v. de vragenlijst van vorig schooljaar.
Wij hebben deze informatie nodig om nog meer in te kunnen zetten op de
behoefte van uw kind.
U vindt de vragenlijst in de bijlage van de mail met het algemene logboek,
maar ook op onze site bij de school > downloads.
De inschrijflijsten hangen inmiddels bij de deur van de klas.
Wij hopen op een grote opkomst!

Ingang Zeppelin
Wij hebben dit schooljaar twee kleutergroepen en op vrijdag komt daar de
Victorgroep bij. De kleutergroepen zijn een plekje opgeschoven om een lokaal
vrij te maken voor Kibeo (de kinderopvang). Dat betekent dat wij alle kinderen
via de hoofdingang (en de boven ingang) kunnen begroeten. De oude kleuteringang zal alleen nog als nooduitgang gebruikt worden en als in– en uitgang
tijdens schooluren. Op deze manier zijn wij onze collega’s van Kibeo minder tot
last.

Agenda
Onze jaarplanning staat op de site! Hierin staan o.a. onze studiedagen vermeld. Op deze dagen hebben de kinderen geen school. Onze eerste studiedag is op woensdag 5 oktober!
U kunt onze schoolagenda ook op de agenda van uw smart Phone installeren.
Op onze website vindt u uitgelegd hoe dit moet.

Schoolgids
Wij hebben een hele nieuwe schoolgids en daar zijn we trots op! U heeft afgelopen maandag allemaal via uw (oudste) kind een exemplaar ontvangen.
De schoolgids staat vol met belangrijke schoolzaken. Zo vindt u hier bijvoorbeeld informatie over de schoolverzekering, excursies, gevonden voorwerpen
en verlof.

Uw gegevens!!
Het is voor ons heel erg belangrijk dat wij op school over uw juiste gegevens
beschikken. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met uw kind dan moeten we
u natuurlijk wel kunnen bereiken.
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Het logboek, informatie over de groep en ook andere berichten worden via
de mailservice van ParnasSys verstuurd. Hiervoor is het belangrijk dat wij uw
juiste mailadres hebben.
Veranderingen betreffende uw persoonlijke gegevens kunt u bij de leerkracht
van uw kind of via het ouderportaal van ParnasSys doorgeven.
Indien u dit logboek niet via de mail heeft ontvangen, wilt u dan uw (juiste)
mailadres doorgeven aan de leerkracht van uw kind. Het logboek zal natuurlijk
ook gewoon op onze website te lezen zijn.

Afspraken op school
Via het logboek willen wij weer een paar belangrijke afspraken onder uw aandacht brengen. Deze afspraken zijn er om met elkaar te zorgen voor een
goede en veilige leefomgeving voor alle kinderen.
 Met name de kleuters kunnen door te veel drukte niet goed door hun ouders
naar de groepen worden gebracht en dat veroorzaakt een onveilige situatie en onnodige opstoppingen. Het verzoek aan alle ouders is dan ook om
kinderwagens in de school zoveel mogelijk te voorkomen.
 Ouders en kinderen die met de fiets naar school komen worden verzocht
om de fiets van de kinderen in de fietsenstalling te zetten bij onze schoolingang. Als er fietsen tegen de muur geplaatst worden, veroorzaakt dit een
moeizame doorgang.
 Het is belangrijk dat kinderen op tijd op school zijn, te laat binnenkomen
stoort de groep en het kind mist een deel van de les.
 Ouders zijn zeer welkom bij ons op school; kom de groepen in en bekijk het
werk met uw kind, maar hou de tijd in de gaten. Wij starten om 8.30 uur met
de les.
Wij hopen op uw medewerking!

De Overblijf
Dit jaar zijn de tijden voor de overblijf hetzelfde als vorig jaar.
 12.00 – 12.30 uur
overblijftijd voor de groepen 1, 2, 7 en 8 (aansluitend
eten de kinderen in de groep tot 12.45 uur).
 12.35 – 13.05 uur
overblijftijd voor de groepen 3, 4, 5 en 6 (voorafgaand
eten de kinderen in de groep, vanaf 12.20 uur).

Verdelen
Het kan zomaar voorkomen dat een of meerdere leerkrachten afwezig zijn
door ziekte. Wij gaan dan altijd op zoek naar een invalkracht, maar desondanks kan het voorkomen dat de leerlingen verdeeld worden over de andere
groepen.
Hieronder vindt u nog eens precies uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.
 Wanneer een leerkracht ziek is en er absoluut geen vervanging beschikbaar
is, worden de leerlingen die dag verdeeld over andere groepen.
 Iedere groep heeft een verdeelschema, zodat de kinderen altijd bij dezelfde leerkracht(en) terecht komen als ze verdeeld worden.
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 Is dezelfde leerkracht de volgende dag nog ziek, dan wordt een andere
groep verdeeld, zodat de leerkracht daarvan kan inspringen in de groep
van de zieke collega.
 Zijn er in een bepaalde bouw meerdere leerkrachten ziek, dan kiezen we
ervoor om de pijn eerlijk te verdelen en vragen we een andere leerkracht
de groep van de zieke collega over te nemen. Op deze manier proberen
we te voorkomen dat er bijvoorbeeld in de bovenbouw twee groepen verdeeld worden op een dag.
 Er wordt per jaar bijgehouden welke groep verdeeld is geweest, zodat niet
steeds dezelfde groep verdeeld moet worden. Het kan dus voorkomen dat
de leerkracht van uw kind aanwezig is en dat uw kind dan toch verdeeld
wordt. Wij begrijpen dat dit erg vervelend is. U kunt er echter op rekenen
dat wij er alles aan doen om de groepen van een leerkracht te voorzien.

Schoolfotograaf
Op maandag 19 september komt de schoolfotograaf foto's maken op de Zeppelin. Alle individuele foto’s en groepsfoto's worden op deze dag genomen.
Mocht uw kind onverhoopt ziek zijn, dan zal de fotograaf nog een keer terug
komen voor de individuele foto's.
Op woensdag 21 september worden de foto's genomen van de broertjes en
zusjes. Na 13 september kunt u zich hiervoor inschrijven bij Ali.
Bij mooi weer worden de foto's buiten gemaakt!

Een avond vol geluk
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Zoals u voor de zomervakantie in ons logboek heeft kunnen lezen organiseren
wij op dinsdagavond 20 september een workshopouderavond “Een avond vol
Geluk”.
De avond zal er als volgt uit komen te zien:
19.15 – 19.30 Inloop met koffie/thee en fortune cookies
19.30 - 20.00 Opening van de avond en onthulling Geluksmuur door Frans de
Leeuw, aansluitend presentatie Gelukskoffer door Pascal de Regt
20.00 – 2015 Tweede ronde koffie/thee en door naar de eerste workshop…
20.15 - 20.40 Eerste workshopronde
20.40 – 20.50 Wisseling en door naar workshopronde twee
20.50 – 21.20 Workshopronde twee
21.20 – 22.00 Napraten en borrelen
Tijdens deze avond kunt u zelf kiezen welke twee van de vier workshops u wilt
volgen.
Hieronder krijgt u informatie over de inhoud van elke workshop. Zo informeren
wij u kort over de onderwerpen die deze avond aan bod komen.
Bij binnenkomst kiest u twee kaartjes van de workshops van uw keuze.
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Om samen de gelukkigste school te vormen hebben we u nodig.
Wij rekenen op uw komst!
Graag het aanmeldstrookje inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Namens het team van ODS De Zeppelin
Josefien Bouwknegt & Daniella Kropmans

Graag ben ik aanwezig op de “Avond vol Geluk” op dinsdagavond 20 september.
Naam:……………………………………………………………..
Groep kind(eren):……………………………………………
Ik kom met …………….. personen
Helaas kan ik niet aanwezig zijn op de “Avond vol Geluk”
Naam:…………………………………………………………….
Groep kind(eren):………………………………………….

Workshop 1
Jakhalzen- en giraffentaal

- een workshop over geweldloos communiceren

Workshop: Janneke van Staalduinen, coach-trainer-docent van www.lereniszijn.nl

Hoe spreken wij onze kinderen aan? En wat willen we echt duidelijk maken met
onze woorden?
Marshall Rosenberg is de grondlegger van geweldloos communiceren. Hij koos
twee dieren uit om zijn ideeën krachtig en duidelijk over te brengen: de jakhals
en de giraf. Tijdens de workshop maak je kennis met jakhalzen- en giraffentaal
en ontdek je hoe taal bijdraagt aan een extra sprankel geluk ‘thuis en op
school’.

Workshop 2
Geluk in het ouderschap

Workshop: Indra Tulling, onderwijsvernieuwer, gezins- en kindercoach bij www.liefmetlef.nl

Het ouderschap in deze tijd kent zijn uitdagingen met alle afleiding, prikkels en
druk. Hoe vind je nu de weg in balans, plezier en geluk?
Geluk is liefde…
Liefde geef je door…
Hoe geef je nu aan geluk gehoor…
Ontdek jezelf in de spiegel van jouw kind en voel hoe de liefde verbindt…
Tijdens deze workshop krijgt u tools om nog meer in de kracht van ouderschap
te komen staan.

Workshop 3
Veilig of onveilig gehecht ?
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Workshop: Joriene de Vos, psychologe, kindercoach en schrijfster van o.a. het boek
Alles kids

Hoe je gehecht bent, heeft enorme impact op de rest van je leven.
Een veilig gehecht kind heeft meer zelfvertrouwen, kan zijn gevoelens goed
uiten, is veerkrachtiger en staat meer open voor de gevoelens van anderen. Een veilige hechting betekent dat het kind zich sociaal en emotioneel positief kan ontwikkelen. In de workshop komt aan bod wat hechting inhoudt,
waarom het zo belangrijk is, hoe je ervoor kunt zorgen je kind veilig te laten
hechten en hoe je de band vasthoudt.

Workshop 4
De kwaliteiten van uw kind in beeld

Worksho : Rosita van Oosten, leerkracht en kindercoach en Lonneke Tack, leerkracht
met specialisatie pedagogische tact

Kernkwaliteiten zijn “vanzelfsprekende” menselijke eigenschappen en talenten, die stromen zodra er een beroep op wordt gedaan. We kunnen kernkwaliteiten zien als de bron van welzijn en effectiviteit in zeer uiteenlopende situaties. Tijdens deze workshop leert u om de kwaliteiten van uw kind te herkennen
en te voeden. Ook ontdekt u welke kwaliteiten u zelf in huis heeft!
Een praktische en inspirerende workshop, waarbij u meer tools krijgt om uw kind
positief te benaderen!

Engels
Op 26 september is het dan zo ver: de Big Bang van de Zeppelin!
In het laatste logboek van het vorige schooljaar heeft u al kunnen lezen
waarom wij als school voor vroeg Engels hebben gekozen. De leerkrachten zijn
inmiddels bezig met het bijspijkeren van hun ‘classroom English’ om de kinderen goede lessen te geven. De nieuwe methodes zijn ook binnen. Kortom;
it’s time!
Hieronder vindt u het programma van de Big Bang op 26 september:
8.20 – 8.30 uur:

8.30 – 9.00 uur:

9.00 – 12.00 uur:

Hapjes voor de high tea naar de klas brengen en vervolgens met uw kind een plekje zoeken op het plein.
Wij willen u vragen om tot 9 uur bij uw kind te blijven of
hiervoor zelf iemand anders te regelen. De leerkrachten zijn dan namelijk volop bezig met bijzondere en
verrassende activiteiten!
Opening:
 Welkom door Frans de Leeuw
 Engelse vlag hijsen op het Engelse volkslied
 Vlaggenparade door de leerkrachten
 Spectaculair optreden van 5 juffen
 Welkomstwoord vanuit EarlyBird
Groepsoverstijgende activiteiten, waaronder een
rondrit in een typisch Engels vervoersmiddel!
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12.00 -13.05 uur:
12.00 – 12.30 uur:
12.35 – 13.05 uur:
13.15 – 14.00 uur:
14.00 – 14.45 uur:

Pauze & activiteiten in de eigen klas.
Groep 1, 2, 6, 7 & 8 pauze op het schoolplein
Groep 3, 4 & 5 pauze op het basketbalplein
Showtime, met optredens per parallelgroep
High tea op het schoolplein
U bent als ouders/verzorgers ook van harte uitgenodigd bij de groep van uw kind(eren).
Vanaf 14.30 uur mag u uw kind(eren) mee naar huis
nemen.

Bij iedere groep hangt inmiddels een lijst met hapjes voor de high tea. Hierop
kunt u aangeven welk hapje u zou willen verzorgen en voor hoeveel personen
dit is. De hapjes zijn dus zowel voor de kinderen als voor de ouders van de
groep!
Wij hopen er met elkaar een fantastische feestdag van te maken, zodat we
het Engels op de Zeppelin met een echte ‘Big Bang’ kunnen inluiden!
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