Schooljaar 2017-2018
nr. 13 26-1-2018

Nieuwsbrief
R.K. Basisschool de Twaalfruiter
info@twaalfruiter.nl
www.twaalfruiter.nl

Agenda
vr 2 feb
wo 7 feb
ma 12 feb
do 15 feb
26 feb-4 mrt

Groepen 1-2 vrij
Carnaval
Rapport gr 1-6,
tevens inschrijven
rapportgesprekken
Vanaf vandaag
oudergesprekken
gr 1-6
Voorjaarsvakantie

Beste Ouders,
Een storm als van vorige week hebben
wij ook nog niet eerder aan de hand
gehad! Met collega's, TSO-medewerkers
en kinderen hebben we per locatie zo'n
40 broden staan smeren voor alle
kinderen die onverwacht op school
bleven lunchen. Dat verliep over het
algemeen gesmeerd. Eventuele
aandachtspunten die wij ook van u
hebben mogen ontvangen, nemen we
mee voor een volgende keer.
De kinderen zijn in deze weken bezig
met de citotoetsen die wij in deze
periode afnemen. We wisselen het
toetsen natuurlijk af met de nodige
ontspanning. Wij merken dat de
kinderen het best spannend vinden om
een citotoets te maken terwijl wij blijven
benadrukken dat de toets een goed
beeld geeft van de ontwikkeling van het
kind maar niet allesbepalend is. Wij
gebruiken de resultaten om ons

onderwijs te evalueren en te bepalen
hoe wij goed kunnen aansluiten op de
behoeften van het kind. En daar
gebruiken we ook onze observaties en
methodetoetsen voor.
De kinderen van de groepen 1-6 krijgen
op 12 februari hun rapport mee naar
huis. De kinderen uit groep 7 krijgen
hun rapport en het indicatieadvies mee
op 12 maart. Het rapport in de groepen
3 tot en met 7 ziet er vanaf dit
schooljaar wat anders uit. Omdat wij
een koppeling hebben gemaakt met ons
leerlingvolgsysteem is het rapport
aangepast. In de ouderbrief die met het
rapport meegegeven wordt, leest u daar
meer over.

Carnaval
Na en naast alle toetsen maken wij ons
klaar voor het carnaval op 7 februari in
de Vrolijke Fruitmand!
Ieder jaar worden er een Prins en
Prinses Carnaval gekozen door de
kinderen. De kinderen die zich hiervoor
in de strijd werpen zullen zich volgende
week presenteren. Op de ochtend zelf
worden in de onderbouw spelletjes
gedaan en is er in de bovenbouw
'Twaalfruiter got Talent' waar de
kinderen uit de verschillende groepen
optreden voor elkaar. Ieder jaar is dit
weer heel gezellig!
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Ons onderwijs centraal

Vacatures

Vorig jaar zijn wij ons met alle scholen
binnen onze Stichting gaan richten op de
effectiviteit van ons onderwijs. De
centrale vraag is hoe wij nog beter aan
kunnen sluiten op de behoeften van
ieder kind. De wereld verandert,
onderwijsinzichten veranderen en wat
betekent dat voor ons onderwijs? Wij
willen de kinderen kennis en
vaardigheden leren voor succes op het
voortgezet onderwijs en voor hun
toekomst als wereldburger.

In onderwijsland liggen de banen voor
het oprapen. Er is veel keus, er zijn veel
vacatures en steeds minder (bevoegde)
leraren.

Wij zijn als team een ontwikkeltraject
ingestapt waarin wij ons intensief
professionaliseren in de nieuwste
wetenschappelijke onderwijsinzichten,
vertalen deze naar ons handelen in de
klas en nemen gezamenlijk onze
resultaten onder de loep om ons aanbod
bij te stellen. Dit doen we als team
gezamenlijk op studiedagen en
studiemiddagen waarin wij geschoold
worden door adviseurs van de CBEgroep.
Dit jaar werken we in leerteams samen
waarin collega's uit opeenvolgende
leerjaren kritisch kijken naar de
onderwijsbehoeften van de leerlingen
die zij lesgeven. Wij stellen ons steeds
de vraag: welk doel willen wij behalen
met deze les en is dat doel ook behaald?
Natuurlijk is onze focus hier altijd op
geweest maar door het toepassen van
onderzoek en het gezamenlijk
voorbereiden van de lessen wordt deze
aangescherpt en ontwikkelen wij met
elkaar een professionele cultuur waarin
continue ontwikkeling centraal staat. In
de komende nieuwsbrieven vertellen wij
u hier graag meer over.

Dit heeft tot gevolg dat collega’s die
altijd al dichter bij huis wilden werken of
bijvoorbeeld collega’s die altijd al eens
op een ander type school wilden werken
(speciaal onderwijs of
vernieuwingsschool) de mogelijkheid
hebben tot het vinden van een andere
baan. We zien collega’s onze school
verlaten, wat we natuurlijk begrijpen,
maar ook ontzettend jammer vinden.
De onderwijskundige koers die we sinds
de zomer steviger inzetten, maakt ook
dat er beweging is. We investeren sterk
in de scholing van het team en het
samenwerken en samen leren. We
vragen hierin veel van onze leraren met
als doel om de kwaliteit van ons
onderwijs nog beter te maken.
Ook de komende tijd verwachten we dat
we u geregeld moeten berichten over
een vacature. We doen ons uiterste best
om deze vlot te vervullen met een
kwalitatief goede nieuwe leraar. We
zullen ook zeker de continuïteit in de
klassen en in de school in de gaten
houden. Daarnaast zijn we ook op zoek
naar andere mogelijkheden om collega’s
te vinden. Zij-instromers die we op
kunnen leiden en korte lijnen met de
lerarenopleidingen zijn hier voorbeelden
van.
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Uitrol ICT

Koningsspelen

Afgelopen twee weken hebben we
opnieuw vijf kleuterklassen kunnen
voorzien van een digibord.

Het duurt nog even maar op 20 april
vieren wij de Koningsspelen. In de
onder- en bovenbouw wordt een sport
en spelprogramma uitgerold voor alle
kinderen. Vorig jaar hebben de kinderen
verschillende sporten leren kennen in
clinics die gegeven werden door ouders
of leden van een bepaalde
sportvereniging. Ook dit jaar vragen wij
daar uw hulp voor! Bent u zelf heel
sportief of bent u lid van een
sportvereniging en vindt u het leuk om
een clinic te verzorgen op deze dag dan
maken wij daar graag gebruik van! U
kunt zich daarvoor aanmelden bij de OV
via ov@twaalfruiter.nl. Geeft u
alstublieft aan welke sport u aan wil
bieden en of dit geschikt is voor de
onder- of bovenbouw. Alvast bedankt!

De nieuwe digiborden hebben
‘multitouch’ ingebouwd, waardoor
meerdere kleuters tegelijkertijd op het
bord kunnen werken. De borden kunnen
daarnaast ook helemaal naar beneden,
zodat er op kleuterhoogte gewerkt kan
worden.
De komende tijd ontvangen de leraren
die een bord hebben gekregen extra
ondersteuning op de inzet er van en de
mogelijkheden die de borden bieden.
Naast een frontale inzet willen we de
borden ook graag gebruiken als ‘hoek’ in
de kleuterklas, waar kinderen het bord
voor verwerkingsmateriaal of oefening
kunnen gebruiken.
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Hoofdluis

Deuren Tuinlanden

In iedere klas komt het weleens voor:
hoofdluis. Heel vervelend natuurlijk
maar gelukkig goed te bestrijden. Als wij
levende luizen zien op het hoofd van uw
kind, vragen wij u om uw kind direct op
te halen en te behandelen. Zo
verkleinen we het risico dat andere
kinderen ook luizen krijgen. Na
behandeling is het belangrijk om
minimaal twee weken te blijven
kammen zodat alle neten ook uit het
haar verdwijnen. Als we kinderen met
neten constateren, dan hoeven zij niet
direct opgehaald te worden. Dan lichten
we ouders in en vragen we om het kind
opnieuw te behandelen en te blijven
kammen.

Locatie Tuinlanden heeft veel deuren
waar je de school door naar binnen of
naar buiten kunt gaan. We zijn hier blij
mee want dit zorgt er voor dat dagelijks
de grote stroom aan ouders en kinderen
goed verloopt.
De deur tegenover de hoofdingang
veroorzaakt echter een probleem. Deze
deur mag niet als doorgang gebruikt
worden. We zien dat dit nu regelmatig
gebeurt met als gevolg dat er vanaf de
voordeur tocht komt en deze deur
dichtslaat. Vooral kinderen die de deur
nog net vast willen pakken, lopen het
risico met hun vingers tussen de deur te
komen.
We willen u daarom met klem vragen
deze deur niet te gebruiken. De
komende tijd zullen we hier iedereen
ook extra op attenderen door bij deze
deur te hangen.
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