Barendrecht, 11 januari 2017

A L G E MEEN
2017 is nog maar net begonnen en het eerste logboek van dit jaar is er alweer.
Wij hopen dat iedereen een heel fijne vakantie heeft gehad.
De teamleden van de Zeppelin wensen iedereen veel geluk en wijsheid toe in
het nieuwe jaar!

Goede voornemens

Een nieuw jaar begint altijd met goede voornemens. Ook wij willen graag
starten met goede voornemens, maar daar hebben wij de ouders bij nodig.
Wij willen ook in 2017 weer graag op tijd beginnen met de lessen.
Onze school opent de deuren om 08.20 uur en de les begint om 08.30 uur. Van
de leerkrachten vragen we om op tijd te beginnen en van u vragen we om uw
kind(eren) op tijd naar school te brengen en op tijd afscheid te nemen van uw
kind. Ook verzoeken wij u om niet in de hal te blijven staan als de les al
begonnen is. Dit stoort de leesouders en de kinderen die meteen om 8.30 uur
beginnen met lezen op de gang.
‘s Middags lopen we tegen hetzelfde probleem aan. Ouders staan dan al in
de hal te wachten terwijl de les nog bezig is. De bel gaat om 14.45 uur en vanaf
dat moment bent u welkom in de school om uw kind op te halen.
Wij hebben uw medewerking hard nodig om komend jaar lekker effectief te
zijn!

Nationale voorleesdagen

Van 25 januari t/m 4 februari zijn de Nationale Voorleesdagen. Ook op de
Zeppelin besteden wij hier aandacht aan! Voorlezen vinden wij erg belangrijk
en het staat dan ook iedere dag op ons programma. Tijdens de voorleesdagen
wordt er nog eens extra aandacht besteed aan voorlezen en we hopen dat u
dat thuis ook doet.
Hierdoor leest u welke activiteiten er tijdens de voorleesdagen schoolbreed
georganiseerd worden.
Op woensdag 25 januari start iedere groep de dag met een voorleesontbijt.
De kinderen worden onder het genot van een gezond en voedzaam ontbijt
voorgelezen uit leuke boeken.
Op vrijdag 27 januari zullen de leerkrachten allemaal in een andere klas gaan
voorlezen. Voor de kinderen is het leuk om ook eens door een andere juf of
meester voorgelezen te woorden, want iedereen doet dit toch op zijn eigen
manier.

Op vrijdag 3 februari sluiten we de voorleesdagen af met een boekenruilbeurs.
Hiervoor nemen alle kinderen van thuis een boek mee dat er netjes uitziet
(geen stripboeken) en dat ze graag voor een ander boek willen omruilen. Alle
te ruilen boeken komen in de eigen klas op een ‘ruiltafel’ te liggen, zodat de
kinderen onder schooltijd een ander boek kunnen uitkiezen. De leerkrachten
zullen de collectie ruilboeken aanvullen met boeken uit de schoolbieb. De
kinderen moeten zich wel realiseren dat ze hun ‘eigen’ boek niet meer
terugkrijgen.

Parro

Wij gebruiken op school Parro! Doet u met ons mee? Binnenkort ontvangt u van
ons een e-mail zodat u ook Parro kunt gebruiken. Deze fantastische app geeft
ons en u veel voordelen.

Altijd op de hoogte
Het wordt voor de leerkracht heel makkelijk om ouders op de
hoogte te houden. Berichten komen direct aan én kunnen - in
tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!
Bekijk de leukste momenten van uw kind
De leerkracht kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel
eenvoudig de leukste foto’s met u delen. Geniet mee met de
leukste avonturen van uw kind.
Direct contact met onze school
De leerkracht heeft hiermee één plek in handen om met u (privé)
en met alle andere ouders te communiceren. Wij kunnen via Parro
direct contact hebben.

Wilt u meer weten? Lees dan verder op www.parro.com.

Wij hebben uw juiste e-mailadres nodig zodat u ook Parro
kunt gebruiken.

Ouderbijdrage

Heeft uw kind ook zo genoten van de tocht met de Engelse bus en de
sinterklaasviering? Mede dankzij de door u betaalde ouderbijdrage hebben
school en de ouderraad deze leuke activiteiten kunnen organiseren.
Ook voor het jaar 2017 staan er weer een groot aantal leuke activiteiten op
het programma, die bekostigd worden uit de ouderbijdrage die wij u vragen
te betalen.
De hoogte van deze ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 52,50 per
leerling.
Wij verzoeken u nogmaals vriendelijk het juiste bedrag vóór 1 februari a.s. over
te maken op onderstaande rekening, onder vermelding van naam en groep
van uw kind(eren).
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0305 4837 57
t.n.v.:
MR OBS De Zeppelin
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage en wij vertrouwen erop dat u de
ouderraad steunt. Indien de ouderbijdrage niet wordt voldaan, is het voor ons
niet mogelijk om voor uw kind deze activiteiten door te laten gaan. Indien u
niet kan of wil betalen voor 1 februari a.s. dient u dit via de mail aan Chantal
van Marion door te geven. Tenslotte moet er ook van alles geregeld en
betaald worden voor de schoolreis en willen wij graag weten op hoeveel
kinderen wij kunnen rekenen.
Wij realiseren ons dat de ouderbijdrage, zeker in het geval van meerdere
kinderen binnen een gezin, een behoorlijke aanslag op het budget kan zijn. Er
is, in overleg met de financiële commissie, betaling in termijnen mogelijk. Mocht
u van deze mogelijkheid gebruik willen maken dan kunt u ook contact
opnemen met Chantal van Marion (chantal@vitesseforklifts.nl).

Agenda

Ons voorlopige vakantierooster voor 2017-2018 staat op onze site!

Kindcentrum Nova

Eén aanbod voor onderwijs, opvang en vrije tijd; Nova gaat verder!
Aan het Middeldijkerplein 3, tegenover gezondheidscentrum Carnisselande, is
in het Waterpoortgebouw Kindcentrum Nova van start gegaan.
Al jaren zijn op dit adres, naast de Openbare daltonschool De Zeppelin,
verschillende diensten gevestigd die zich speciaal richten op kinderen. Vanaf
heden zijn deze diensten met elkaar verenigd onder de naam Kindcentrum
Nova.
Uiteraard is en blijft er sprake van een school, maar er is hier nog veel meer te
vinden. Het kindcentrum beschikt ook over Buitenschoolse opvang van Kibeo,
tussenschoolse opvang door De Overblijf, Kindertherapie en Logopedie. Kibeo
verzorgt in hetzelfde gebouw ook de opvang van baby’s en peuters. Allemaal

diensten waarvoor ouders en kinderen niet naar verschillende locatie’s hoeven
te reizen. De aanwezigheid van een grote sporthal zorgt ervoor dat de
kinderen ook voor die voorziening niet over straat hoeven.
Doordat de verschillende organisaties al jaren intensief met elkaar
samenwerken, was het logisch om hun doelen en werkwijzen op elkaar af te
stemmen. Daarin zijn zij zo goed geslaagd dat het gepast was om samen onder
één vlag en naam verder te gaan. Met de onthulling van het nieuwe bord aan
de gevel kan iedereen daar nu kennis van nemen. De verschillende
organisaties blijven vooralsnog wèl onder hun eigen naam en telefoonnummer
bereikbaar.
Aanvullend:
In het waterpoortgebouw, direct naast De Zeppelin vindt u
PraktijkcentrumCarnisse. Hier treft u onafhankelijke professionele mensen, die
vanuit hun eigen werkgebied en in onderlinge samenwerking begeleiding
kunnen bieden. Voor volwassenen en kinderen kunt u terecht bij
PraktijkcentrumCarnisse voor een multidisciplinaire benadering en een
mensgerichte behandeling. Of het nu gaat om psychische hulp, dieet- of
beweegadvies, haptotherapie, of chiropractie, zij hebben het allemaal onder
één dak!

Vol vertrouwen de toekomst tegemoet!
Wij kijken terug op een mooi begin van het schooljaar. We hebben niet
stilgezeten op Daltongebied.
Het blijft belangrijk om elkaar iedere keer opnieuw de volgende vragen te
stellen: waarom zijn wij een Daltonschool? Waarom willen wij werken met de
daltonprincipes? Omdat wij geloven dat als je Dalton bent en niet alleen maar
Dalton doet, de kinderen daar het gelukkigst van worden en zich dan ook het
beste kunnen ontwikkelen.
Dalton begint met vertrouwen en loslaten… en dat is niet altijd even
gemakkelijk, daar kunt u als ouder vast over meepraten!
Maar wij hebben als team in ieder geval de intentie om uw kinderen te
vertrouwen en ze ook stapje voor stapje los te laten, zodat zij een mooie weg
kunnen volgen en zich kunnen ontwikkelen tot een volwassene zonder vrees.
Maar hoe ben je nu als school een goede Daltonschool? Door dingen op een
daltonmanier aan te pakken… Maar wanneer is iets helemaal Dalton? Daar
kan, denk ik, een sluitend antwoord op worden gegeven.
Een goede Daltonwerkwijze is een werkwijze, waarbij je goed doet voor de
kinderen ook in de ogen van de kinderen. En of dat op elk moment van de
dag lukt? Dat is in ieder geval het streven. Elke dag weer maak je als leerkracht
keuzes en kijk je naar wat het beste past bij jouw groep of dat ene kind. Het
ene jaar zal je op een andere manier werken dan het andere jaar, je hebt
immers ook andere kinderen in de groep. Daarbij komt ook dat elke meester/
juf zijn/haar eigen persoonlijkheid in zijn/haar werk stopt en die is bij iedereen
verschillend. Wij willen dat elk kind uniek kan zijn, maar dit kan alleen als ook de

leerkrachten zichzelf zijn in de groep.
Dus u zult dan ook verschillen tegenkomen en kunnen opmerken: “Hé, dat ging
vorig schooljaar heel anders.” Wij willen u vragen om daar rekening mee te
houden en wij willen u vragen om er zoveel mogelijk op te vertrouwen dat WAT
wij doen in de groepen, we niet zomaar doen.
Dat wat zichtbaar is, is maar een fractie van dat wat er daadwerkelijk speelt.
Wij willen er als school voor waken dat we ons allerlei Daltonmaniertjes gaan
aanwenden, die in sommige groepen misschien helemaal niet werken.
Daarom stellen we ons keer op keer vragen als: “Waarom doen we dit? Willen
we dit? Werkt dit?”
Deze vragen willen we ook vaker aan de kinderen gaan voorleggen.
Het komende jaar willen we daarom extra aandacht gaan geven aan
reflecteren met de kinderen. Ook de weektaak zijn we onder de loep aan het
nemen. We willen ervoor zorgen dat die straks zo in elkaar steekt dat de
kinderen steeds meer zelf gaan plannen, waarbij ze uiteindelijk ook (deels) zelf
hun doelen op kunnen stellen.
Dit alles wordt aangestuurd vanuit de Daltonwerkgroep die bestaat uit: Frans,
Pascal, Sabrina V en Lonneke. Chaveli en Liesbeth sluiten hier ook zo nu en dan
bij aan, omdat zij de opleiding tot daltonleerkracht volgen en zich ook extra
aan het verdiepen zijn in het ontwikkelen van een nieuwe weektaak en in het
reflecteren met kinderen.
Ik ben dit schooljaar gestart met de opleiding tot daltoncoördinator, want ik
wilde graag mijn kennis en ervaring uitbreiden/uitwisselen op Daltongebied.
Ik voel me bevoorrecht dat ik met dit team en met uw kind(eren) mag
samenwerken!
Via deze weg wil ik u een heel mooi en gezond 2017 toewensen, waarbij
vertrouwen in elkaar centraal kan staan!
Lonneke Tack
Groepsleerkracht en Daltoncoördinator

