Poelpraat
6 september 2017.

Start van het schooljaar
We zijn dit schooljaar weer goed van start gegaan.
Nadat het vakantiestof van iedereen is afgepoetst en
na een kort welkomstwoordje van de directeur
mochten alle kinderen na 6 weken weer de klas in.
Het is natuurlijk wel even wennen: een nieuw lokaal,
een nieuwe leerkracht, soms nieuwe kinderen in de
klas. Geloof het of niet, maar binnen een kwartier was
de rust neergedaald
op school en wie om
half 10 door de
school liep kon zien
dat er in alle klassen
alweer hard en
rustig gewerkt werd.
De leukste opmerking die ik hoorde kwam van een
kind dat thuis vertelde: “Mam, we hebben dit jaar
geen nieuwe directeur.”
Welkom
We zijn dit schooljaar begonnen met 7 kinderen en 2
leerkrachten die voor het eerst bij ons op school zijn.
Aya, Fynn, Tycho, Eva, Tije en Izee zijn dit schooljaar
gestart in groep 1 en Thomas is gestart in groep 7.
Meester Ronald is gestart in groep 7 en juffrouw
Thelma ging van start in groep 6.
We heten alle nieuwkomers van harte welkom en we
wensen iedereen een hele fijne tijd op de Vorsenpoel.
Kalender
Ook dit jaar hebben we weer een vol programma met
allerlei activiteiten. In de kalender op het
ouderportaal staan alle bijzonderheden. Een
overzichtelijk lijstje met vakanties en vrije dagen is te
vinden op onze website. Voor de komende periode
staat het volgende op het programma:
7 september: Informatie avond groepen 1,2 en 4 tm 8
14 september: informatie avond groep 3
18 september: studiedag (alle kinderen zijn vrij)
25 september: Ouder-kind inloop.

Informatie avonden
Op 7 september organiseren
we informatie avonden voor
alle klassen (behalve groep
3). De leerkrachten zullen die
avond 2 maal dezelfde
informatie geven: één keer van 19.00 uur tot 19.40
uur en één keer van 19.45 uur tot 20.25 uur. Zo kunt u
ook de informatiebijeenkomst bezoeken als u 2
kinderen op school heeft. De leerkracht zal het met u
hebben over zaken die nieuw en/of bijzonder zijn voor
dit schooljaar. De wat meer zakelijke mededelingen
staan in een presentatie die in de bibliotheek op
ouderportaal gezet is. We vragen u deze informatie
vooraf te lezen. Mocht u nog vragen hebben hierover,
dan kunt u die tijdens de informatie avond stellen.
Voor de groepen 3 wordt de informatie avond
gehouden op 14 september. We werken dit jaar met
de allernieuwste versie van Veilig Leren lezen. Omdat
dit voor iedereen nieuw is, hebben we iemand van de
uitgever uitgenodigd om te vertellen hoe het
leesproces in groep 3 nu eigenlijk in zijn werk gaat.
Stagiaires
Met de start van een nieuw schooljaar mogen we ook
dit jaar weer nieuwe studenten van Pabo Den Bosch
verwelkomen op onze school. Deze studenten volgen
de opleiding tot leerkracht in het basisonderwijs.
Hieronder zullen we hen aan u voorstellen:
Ruud Pijnenburg is tweedejaars student en loopt
stage in groep 7-8 van meester Koen.
Nienke Bressers is tweedejaars student en loopt stage
in groep 4 van juf Marianne en juf Anny.
Daan van Wijk is derdejaars student en loopt stage in
groep 1-2 van juf Annemiek en juf Elianne.
Deze 3 studenten lopen op maandag en dinsdag
stage, en af en toe een hele week.
Volgende week dinsdag starten Iris van Wanrooij en
Pascale Simons met hun stage, zij zijn eerstejaars
studenten en lopen stage op dinsdag. Iris komt leren
in groep 6 van juf Suzanne en Pascale komt stage
lopen in groep 1-2 van juf Rayke en juf Henriëtte.

Dental Car
Vorige week stond de schooltandarts weer met de
Dental Car bij onze school. Kinderen die aangesloten
zijn bij de schooltandarts konden in deze wagens op
bezoek om hun gebit te laten controleren. Er was uit
de buurt wat commentaar over de plaats waar de
wagens stonden. Dit was niet zo veilig voor het
verkeer en kinderen moesten een stuk lopen voor ze
bij de wagen waren.
Maandag komt de tandarts nog 1 dag terug. Dan
zullen de wagens op de parkeerplaats staan. We
hebben dan 1 dag minder parkeerplaatsen tot onze
beschikking.
Gezonde school
Basisschool de Vorsenpoel is een gezonde school. We
hebben een certificaat op het gebied van sociale
veiligheid en werken hard aan een certificaat voor
gezonde voeding. Ons doel is dat kinderen zich
bewuster worden van wat ze eten en drinken en
ervoor te zorgen dat kinderen op school minder
“slechte” of ongezonde dingen eten. We worden
hierin ondersteund door de GGD. Voor de
duidelijkheid zijn hier de regels nog eens op een rijtje:




Tijdens schooltijd drinken de kinderen water (dit
jaar alle dagen). Als tussendoortje eten de
kinderen groente of fruit.
Tijdens het overblijven eten de kinderen brood
met beleg, groente en/of fruit en drinken ze
water, melk of Optimel (zonder toegevoegde
suikers). Kinderen die dat willen krijgen thee
tijdens het overblijven

Om dit beleid te
ondersteunen, hebben wij
ons ingeschreven voor het
project “schoolfruit”. Als
we hiervoor worden
ingeloot (er kunnen 2600
scholen meedoen), krijgen
alle kinderen gedurende 20 weken 3 dagen per week
gratis fruit.
Schaken
Ook dit jaar starten we weer met schaaklessen op
dinsdag voor kinderen uit de groepen 4, 5, 6 en 7, die
hier belangstelling voor hebben en erg hoog scoren op
(met name) rekengebied. Deze schaaklessen worden
gegeven door Ebe Reitsma van schaakclub

Dubbelschaak. Ebe heeft gevraagd of wij
onderstaande informatie aan u door willen geven:
Bij Dubbelschaak is
schaken dubbel leuk!
Wil je leren schaken,
dan is dit hét
moment! Bij de jeugd
van Dubbelschaak
mag je nu kosteloos
twee proeflessen komen meedraaien, zo kan je met
eigen ogen zien hoe leuk schaken is. De eerste twee
lessen zijn op 19 september en 26 september. Bij
Dubbelschaak krijgt je een half uur les en in het
andere halfuur wordt een onderlinge competitie
gespeeld. We schaken in Grandcafé Rembrandt op
dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. Wil je een keer
proberen? Geef je dan op bij Ebe Reitsma per email:
ebe.reitsma@hetnet.nl (vermeld naam, adres,
geboortedatum).
Bijstelling IEP score
In april maakten onze groep 8 leerlingen de IEP
eindtoets. In de Poelpraat van mei liet ik u weten, dat
we tevreden waren over de score van de individuele
leerlingen, maar dat de schoolscore ons wat tegenviel.
We zaten net onder de norm die de inspectie heeft
gesteld. Wij scoorden 77,6 waar de inspectie minimaal
79 vraagt.
Maandag ontvingen wij een mail van de IEP. Naar
aanleiding van de landelijke cijfers en in overleg met
het ministerie en de inspectie is de schoolnormering
aangepast. Onze score werd bijgesteld naar 80,4 en
dat is dus boven de inspectienorm.
We zijn hier natuurlijk heel blij mee, want er is hard
gewerkt om onze kinderen en onze school op een
goed niveau te krijgen.
Overigens heeft deze aanpassing geen gevolgen voor
individuele leerlingen.

De volgende Poelpraat verschijnt op 20 september.

School Wide Positive Behavior Support.

Vorig jaar hebben we (als laatste) de ruimte “buiten de klas” behandeld. Er is gelet op kinderen die op de gang of in
de aula zelfstandig werken, hoe kinderen de school in komen en weer naar buiten gaan, maar ook is gekeken of
kinderen zuinig zijn op de spullen en de omgeving. We hebben kinderen geleerd wat we van ze verwachten als ze in
de gangen of in de aula zijn. We hebben vooraf gemeten hoe vaak het mis ging met deze gedragsverwachtingen. Na
het inoefenen en belonen hebben we nogmaals gemeten.
In onderstaande grafieken wordt duidelijk wat de resultaten van onze inspanningen zijn.

Onderbouw:

Middenbouw

Bovenbouw:
Er is te zien dat er een duidelijke afname van ongewenst
gedrag te zien is. Wat ons ook opviel, is dat het aantal keren
dat het mis ging bij de voormeting beduidend minder is dan
we in andere ruimtes gezien hebben. We hebben het idee dat
een aantal afspraken die in iedere ruimte terugkomen goed
ingeslepen raken bij de kinderen. Deze afspraken gaan nu als
vanzelf en hoeven eigenlijk niet meer aangeleerd te worden.

Ook dit jaar gaan we weer met PBS aan de slag. In de eerste weken bekijkt iedere leerkracht welke van de drie
behandelde ruimtes extra aandacht nodig heeft en gaat deze ruimte herhalen.
Op 25 september starten we met het inoefenen van de volgende ruimte: op de speelplaats. Hierover krijgt u later
meer informatie.
De ouders uit de werkgroep zijn weer druk bezig met het organiseren van een startactiviteit voor heel de school, die
op 20 september gehouden zal gaan worden.

