Schooljaar 2017-2018
nr. 15 23-2-2018

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

Agenda
26 feb-4 mrt
5 mrt
13, 15, 19 mrt

Voorjaarsvakantie
Inschrijven ouder en
kindgesprekken
groep 7
Gesprekken ouder en
kind groep 7

Beste ouders,
De krokusvakantie staat voor de deur.
De ski’s zijn misschien al ingepakt of
wellicht de zomerkleding voor een
zonnige bestemming. Wij wensen
iedereen een hele fijne vakantie toe!
Wij hebben de laatste
rapportgesprekken gevoerd en kijken
tevreden terug. De kinderen zijn lekker
aan het werk, we zien een goede
ontwikkeling bij de kinderen en zien dat
zij met plezier naar school gaan.
Voor ons was het af en toe wat kunst en
vliegwerk om alle groepen te vervangen
of kinderen met hun werk bij collega’s
aan de slag te laten gaan. Wij hopen dat
de griepgolf afneemt en danken u voor
het begrip in situaties waarin op het
laatste moment toch nog iets
veranderde voor de kinderen.

Ons onderwijs centraal: de
studiedag van 23 februari
Vrijdag hebben wij met het hele team
een studiedag die in het teken staat van
Lesson Study en teamdynamiek.
In de leerteams hebben we gewerkt aan
het ontwerpen van goede lessen (Lesson
Study) naar aanleiding van een
vraagstuk op een bepaald vakgebied. Zo
heeft een leerteam lessen voor spelling
gemaakt, een ander leerteam heeft het
aanbieden van woordenschat onder de
loep genomen. We observeren de lessen
bij elkaar, evalueren en stellen bij. Een
mooie manier om met elkaar aan het
onderwijs te werken. Vrijdag
presenteren wij onze bevindingen aan
elkaar en leren we nog meer over de
principes van lesson study.
Het andere onderdeel waarmee wij aan
de slag gaan is teamdynamiek. Aan bod
komen onderwerpen als: aspecten die
een rol spelen in de dynamiek,
samenwerking binnen ons team en je
eigen leiderschap. Naast een theoretisch
gedeelte gaan we praktisch aan de slag
en kijken we naar onze eigen kwaliteiten
en effectiviteit in het team en in het
aansturen van onze groepen.
Staking 14 maart
Op 14 maart wordt er gestaakt in
onderwijsland. Leraren hebben
stakingsrecht en recht op goede
arbeidsomstandigheden. De scholen van
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de Stichting zijn in overleg. Wilt u vast
rekening houden in uw agenda met deze
dag. Wij informeren spoedig in de week
van 5 maart hoe de scholen van de
Stichting omgaan met de stakingsdag.
Het lestijdenmodel
Al vele jaren wordt er op De Twaalfruiter
gesproken over het wel of niet
veranderen van de lestijden. Inmiddels
zien we dat meer en meer scholen in de
omgeving hun tijden veranderen evenals
de sportclubs die hier op anticiperen.
Ook in de ouderenquête zijn de
lestijden, de starttijd van de school en
de TSO een vaak genoemd iets.
De MR en het MT denken dat het goed is
om te gaan inventariseren wat we willen
met ons lestijdenmodel op De
Twaalfruiter. Dit gaan we doen in de
Maart. We informeren ouders en leraren
komende maand over de verschillende
lestijden en de voors-en tegens. Het
gaat dan om de verschillende
lestijdenmodellen die er zijn, de keuzes
voor TSO/middagpauze, de start-eindtijd
van de school en de extra vrije dagen in
groep 1-4.
Vervolgens zullen we via een korte
enquête onder ouders en leraren
uitvraag doen naar de voorkeur. Daarna
zullen we eind maart/begin april een
definitieve keuze maken. Mogelijk
houden we het bij het huidig model,
mogelijk kiezen we een ander model dat
in gaat in schooljaar 2018-2019 of dat
komend schooljaar nog niet ingevoerd
gaat worden maar op een later moment.
We gaan u na de Krokusvakantie
uitgebreid informeren. Het doel is om
spoedig duidelijkheid te hebben, zodat
iedereen tijdig geïnformeerd is en kan
anticiperen waar nodig.

Onze nieuwsbrief
We hebben er begin dit schooljaar voor
gekozen om de informatie aan ouders
iets anders in te richten. In de
ouderenquête was aangegeven dat er
behoefte was om meer te lezen over de
ontwikkelingen in de school en waar de
school (beleidsmatig) mee bezig is.
Daarnaast hebben we natuurlijk de
berichten uit de klas en alle leuke
dingen die er op school gebeuren.
We hebben er destijds voor gekozen om
deze nieuwsbrief meer op de school als
geheel te richten en de digiduif die u van
de leraar ontvangt meer op de klas.
Van een aantal ouders hebben we terug
gekregen dat ze het jammer vinden dat
deze nieuwsbrief hierdoor zo zakelijk is
geworden. Om hier een compromis in te
vinden, zullen we voortaan een activiteit
of een klas in deze nieuwsbrief in het
zonnetje zetten. Vandaag is dit “Lego
Stop Motion”

De kinderen in groep 5G hebben
deze week gewerkt met “Lego stop
motion”
De workshop werd gegeven door de
bibliotheek uit Alphen aan de Rijn via
het Elab.
De kinderen maakte tweetallen en
moesten dan zelf een verhaal bedenken.
Vervolgens bouwden ze het zelf
verzonnen verhaal van Lego. Zij
maakten steeds van elke gebouwde
scene een foto met een IPad. Zo
ontstond hun verhaal gemaakt van lego
blokjes. Door middel van een app werd
er dan direct een filmpje van gemaakt.
Zodra de filmpjes klaar waren, kon er
ook nog filmmuziek en emoticons aan
toegevoegd worden, echt zoals in een
echte film! De kinderen hebben er met
veel plezier aan gewerkt. Er zijn
spannende en leuke verhalen gemaakt.
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Enthousiaste reacties van een aantal
kinderen:
Heel leuk en tof dat we zelf het verhaal
mochten bedenken, dit stond helemaal
vrij!
Het was echt heel leerzaam.
Leuk dat je door middel van meerdere
foto’s een filmpje kunt maken, in plaats
van een video camera te gebruiken.
Wij doen het volgend jaar graag weer!
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