Datum: 11-09-2018
Inhoud

Van de directie
Van de directie
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Een groot aantal van u heb ik vorige week mogen ontmoeten tijdens één of
meerdere informatieavonden op school. Ik vond het fijn om te zien dat er zoveel
belangstelling was. Met trots heb ik in veel groepen verteld over de komst van de
bibliotheek op school. Het betreft een prachtige samenwerking met Bibliotheek
De Achterhoekse Poort, waarmee we het leesonderwijs op onze school een flinke
‘boost’ willen geven. In deze nieuwsbrief leest u over de rest van de plannen die
we hebben dit schooljaar. Ik zal u gedurende het schooljaar regelmatig op de
hoogte houden. Mocht u vragen, opmerkingen en/of zorgen hebben t.a.v. ons
schoolbeleid, spreek me gerust een keer aan de in hal. Ik ga graag met u in
gesprek.
Ik wens u, en uw kinderen een leerzaam nieuw schooljaar toe.
Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters

Jaarkalender
In de bijlage treft u de jaarkalender aan zoals u die vorige week ook op papier
heeft meegekregen.
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Agenda

Ouderhulpbrief
In de bijlage nogmaals de ouderhulpbrief die vorige week is meegegeven. Zou u
deze op korte termijn willen inleveren? Wij blijven uw hulp enorm waarderen!

Administratie
Het valt ons op dat wij niet altijd over actuele leerling gegevens beschikken. Zo
wijzigen er weleens mailadressen, telefoonnummers en adressen. Wilt u ons
altijd op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen in uw gezin? Ook is het
van groot belang dat uw mailadres juist in ons systeem staat. Het is overigens
mogelijk om meerdere mailadressen door te geven. Voor vragen of wijzigingen
kunt u terecht bij Nardi Jansma, onze administratieve medewerker. Zij is
doorgaans op dinsdag- en woensdagochtend bij ons op school. U kunt haar ook
bereiken op het volgende mailadres: nardi.jansma@obsdewoelwaters.nl
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18 sept: SEO-gesprekken
20 sept: SEO-gesprekken
1 okt: voorstelling KICK groep 3/ 4
3 okt: start Kinderboekenweek
3 okt: opening BOS (bibliotheek op
school)

Nieuwe Woelwaters
We hebben weer nieuwe
Woelwaters mogen verwelkomen.
Wij wensen hen veel succes en
plezier op onze school:
Sander Rutjes
Luca Rutjes
Akif Kaya
Lola van Steen
Eva Storteler
Romero Chirino
Dauphine Bolland

Datum: 11-09-2018
Medische gegevens
Mocht er bij uw kind sprake zijn van een allergie, een dieet en/of structureel medicijngebruik dan is dit meestal bij
de aanmelding aangegeven. Soms komt het voor dat een allergie zich later heeft ontwikkeld. Indien dit het geval
is, wilt u dit dan alsnog doorgeven? Mocht u twijfelen of dit bekend is op school, graag even checken bij de
leerkracht.

Startgesprekken / SEO-gesprekken
Volgende week dinsdag en donderdag vinden er startgesprekken plaats in alle groepen. In deze 10-minutengesprekken richten wij ons op het welbevinden van de kinderen. Leerkrachten zullen zich voornamelijk luisterend
en vragend opstellen. Hoe is de start van het jaar verlopen? Gaat uw kind met plezier naar school? Spelen er in de
thuissituatie speciale zaken waar we rekening mee moeten houden?
Nieuw dit schooljaar is dat de kinderen vanaf groep 6 mee mogen komen. Wij zijn van mening dat kinderen heel
goed kunnen praten over hun welbevinden, specialiteiten en ontwikkelpunten. In groep 6 is de aanwezigheid van
de leerling facultatief, in de groepen 7 en 8 rekenen wij op hun aanwezigheid. Mocht u zelf specifieke wensen of
bespreekpunten hebben dan is daar ook ruimte voor. Net als vorig jaar is er geen ruimte om uw voorkeuren t.a.v.
dag en/of tijdstip aan te geven. U heeft vandaag een uitnodiging ontvangen. Wij gaan ervan uit dat u uw uiterste
best doet om te komen. Mocht u echt niet kunnen dan kunt u in onderling overleg met andere ouders ruilen. Er
hangt een lijst bij de deur van de groep. Wilt u dit wel even doorgeven aan de leerkracht(en)?

Onderwijskundige ontwikkelingen op De Woelwaters
Wij werken dit schooljaar aan de volgende punten:
Visieontwikkeling: oriëntatie op meer gepersonaliseerd leren
Wij willen in de toekomst beter aansluiten bij de onderwijsbehoeften van individuele leerlingen en kinderen meer
zelfsturing laten geven aan hun eigen leerproces. Het team oriënteert zich dit schooljaar op de
(begeleidings)mogelijkheden die er zijn. Ook bekijken we wat ICT kan betekenen in dit proces.
Kwaliteitsimpuls groepen 1-2-3: Rijk kleuteronderwijs, rijk spel
Samen met twee ‘jonge-kind-specialisten’ zijn we vorig jaar een traject gestart om ons onderwijs in de onderbouw
meer inhoud en vorm te geven. Hierbij vormt een gedegen kind-volg-model de basis voor een beredeneerd en
afgestemd aanbod. Spelend leren en uitdagende hoeken en thema’s vormen de basis voor een rijke leeromgeving.
Dit traject krijgt een intensief vervolg met meerdere studiebijeenkomsten.
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Teamleren
Vanaf dit schooljaar geven drie bouwcoördinatoren leiding aan het primaire proces in de klas. Zij komen zeer
regelmatig in de groepen en coachen de leerkrachten m.n. op hun didactische kwaliteiten. Hiermee willen we de
basiskwaliteit van onze lessen vergroten en de doorgaande lijnen in de school verstevigen.
De bouwcoördinatoren zijn:
• Ivette Bruggeman, groep 1 t/m 3
• Ilonka Burger, groep 4 en 5
• Tanja Kruip, groep 6 t/m 8
Daarnaast is er structureel aandacht voor collegiale consultaties, waarbij collega’s onderling elkaars lessen
bezoeken en voorzien van feedback.
Lezen: De Bibliotheek op School (BoS)
Met de realisatie van de BoS willen we het leesonderwijs op onze school een flinke ‘boost’ geven. De focus in de
BoS ligt op leesbeleving en leesplezier. Als kinderen ontdekken hoe leuk lezen kan zijn, hopen we dat kinderen
zowel thuis als op school meer leeskilometers gaan maken. Dit bevordert zowel het technisch- als begrijpend
lezen, evenals alle andere aspecten van taal. Er zullen in alle groepen veel leesbevorderende activiteiten
plaatsvinden.
Meervoudige Intelligentie / 4 X Wijzer:
We blijven trots op onze werkwijze t.a.v. de zaakvakken en nemen nieuwe collega’s mee in het gedachtengoed
van ons zaakvakkenonderwijs. Ook zullen er thema’s vernieuwd en aangescherpt worden om te zorgen voor een
optimale betrokkenheid van kinderen.
ERWD-protocol (Ernstige Reken- en Wiskundeproblemen en dyscalculie)
Dit najaar staat ons rekenonderwijs centraal. Samen met de rekenspecialist van Paraat Scholen wordt het team
geschoold in het ERWD-protocol. Deze scholing stond in eerste instantie gepland voor afgelopen schooljaar.
Wegens diverse omstandigheden is de scholing van 3 teambijeenkomsten verplaatst naar oktober/november.
Communicatie
Er komt een nieuwe website, met daaraan gekoppeld een schoolapp. Hiermee kunt u o.a. nieuwsberichten,
nieuwsbrieven, schoolgegevens, foto's en de schoolagenda bekijken op uw smartphone of tablet. Ook kunnen
oudergesprekken en ouderhulpactiviteiten gepland worden m.b.v. de app. Wij hopen hiermee de communicatie
met u beter en veiliger te laten verlopen.
Cultuur
Muziekimpuls: Dankzij de subsidie ‘Muziekimpuls’ van het fonds voor Cultuurparticipatie gaan wij in 3 jaar tijd ons
muziekonderwijs op een hoger plan tillen. In dit laatste (derde) jaar ligt de focus op de onderbouw. Vakleerkracht
Marion Stokman zal de onderbouwleerkrachten begeleiden in de methode 123Zing. Alle kleutergroepen krijgen
de beschikking over een touchscreen en kunnen de digitale muziekmethode vanaf nu toepassen in de groep.
Binnen de cultuuragenda staat dit schooljaar ‘Dans’ centraal. Alle groepen bezoeken een dansvoorstelling in de
DRU en de kinderen gaan zelf actief met dans aan de slag. De leerkrachten krijgen handvatten om in de groep te
gebruiken.
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Schoolplein
Er wordt geïnvesteerd in een nieuw speeltoestel aan de onderbouwzijde. Helaas zijn de financiële mogelijkheden
beperkt. Gelukkig denken de OV en de MR goed met ons mee.

Kanjertheater
Wij zijn blij dat we afgelopen week het Kanjertheater in school op
bezoek hadden. Deze 2 dames van het Kanjertheater maken
voorstellingen voor basisscholen, die bekend zijn met de Kanjertraining.
Hun missie is om via theater allerlei thema's bespreekbaar te maken
binnen de groep. Dit doen ze door een korte voorstelling te geven over
het thema, waarna ze met de leerlingen interactief aan de slag gaan. De
voorstellingen voor alle groepen sloten prachtig aan op ons
cultuurprogramma dans en drama van dit schooljaar. Maar ook perfect
in de Kanjerweken aan het begin van het schooljaar. Voor de
onderbouw was het vooral het opfrissen van de basis van de
Kanjertraining. Voor de andere groepen werden er herkenbare situaties
uitgespeeld en besproken en weer opnieuw nagespeeld. De kinderen
hebben genoten en er zeker ook veel van opgestoken.

Organisatie evenementen
Onze school heeft dit schooljaar extra middelen ontvangen om de werkdruk van leerkrachten te verlagen. Ons
team heeft ervoor gekozen om een deel van de middelen in te zetten voor de organisatie van evenementen.
Concreet betekent dit dat Gabrielle Schepers zich (naast haar lesgevende taken in groep 1/2c en groep 3) een
halve dag per week bezighoudt met de organisatie van o.a. Sinterklaas, Kerst, Carnaval, sportdagen, etc.
Gabrielle is vanuit deze ‘functie’ ook het vaste aanspreekpunt voor de Oudervereniging. We hopen dat deze
nieuwe constructie werkdrukverlagend werkt.

Stagiaires
Vandaag zijn er weer 5 stagiaires van de pabo in Doetinchem gestart bij ons op school.
Als opleidingsschool hechten wij veel waarde aan het opleiden van nieuwe leerkrachten; helemaal in deze tijd van
schaarste. Wij wensen alle studenten een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school.

Leerlingen Wesenthorst
Vanaf donderdag a.s. zullen er wekelijks twee vierdejaars leerlingen van De Wesenthorst op school zijn. Zij zijn
slechts 1,5 uur aanwezig en ondersteunen ons vooral bij praktische werkzaamheden en klusjes. Ook hen wensen
wij heel veel plezier toe.
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Invalbeleid – vaste invaller Jorik te Kaat
Dit schooljaar gaat Paraat scholen de kortdurende vervangingen (ziekte, scholingen, uitvaarten, artsenbezoeken,
etc.) anders organiseren. Alle scholen hebben extra formatie ontvangen en moeten hiermee alle kortdurende
vervangingen zelf opvangen. Bij ons op school gaat het om 0,38 FTE (ca. 1,5 – 2 dagen per week).
Jorik te Kaat vult deze uren bij ons op school in en is dus de vaste vervanger in alle groepen.
Mochten er meerdere collega’s tegelijkertijd afwezig zijn, doen we een beroep op de flexibiliteit van parttimers
en/of LIO-ers. Mocht dat ook niet lukken, zijn we genoodzaakt ouders te verzoeken hun kind thuis te houden.
Vorig schooljaar is dit 2 keer voorgekomen. Een vervelende maatregel, die alleen wordt ingezet als het echt niet
anders kan. Momenteel is het zeer moeilijk om aan geschikt personeel te komen. Onze vacature voor
werkdrukverlichting is lastig in te vullen en de pool van vaste invallers (voor langdurige inval) binnen Paraat
Scholen is nagenoeg leeg! Mocht de griepgolf aanbreken, dan is de kans dus zeer groot dat er impopulaire
maatregelen genomen moeten worden. Wellicht goed om (alvast) rekening mee te houden?

Klusdag 6 oktober
Op zaterdagmorgen 6 oktober gaan we weer aan de slag met (hopelijk) een grote groep ouders. De klussen die we
graag willen uitvoeren zijn als volgt:
•
•
•
•

Schilderen (sauzen) van 1 of meerdere lokalen (afhankelijk van aantal aanmeldingen)
Isoleren en herinrichten van de buitenberging
Afvoeren van puin en zand achter de kleuterberging
Afbreken speelhuisje onderbouw

We beginnen deze dag ’s morgens om 8.30 uur. Rond 12.30 uur sluiten met een gezellige lunch af. Bent u bereid
ons te komen helpen dan kunt u zich opgeven door een mailtje te sturen naar info@obsdewoelwaters.nl Graag
ook uw voorkeur voor werkzaamheden doorgeven!
Ouders die zich hebben opgegeven via de ouderhulpbrief krijgen een aparte mail.
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Jeugdfonds Sport & Cultuur
Sporten, dansen, muziek maken, tekenen, zingen zijn leuk en belangrijk!
Kinderen leren samenwerken, omgaan met winnen en verliezen en maken nieuwe vrienden. Het is goed voor het
zelfvertrouwen en de concentratie en presteren daardoor beter.
Te weinig geld?
Hierbij kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpen. Dit fonds betaalt contributie/lesgeld en eventueel spullen
zoals sportkleding, dansschoenen of huur van een instrument.
Zo kan een kind meedoen!
Ouders/verzorgers kunnen zelf geen bijdrage aanvragen, daar is een intermediair voor nodig. Als de aanvraag is
ingediend wordt er naar gestreefd binnen drie weken de aanvraag af te handelen. Bij goedkeuring wordt de
contributie of het lesgeld direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat.
Hoe werkt het?
Een intermediair dient in overleg met u als ouder/verzorger een aanvraag in. De intermediair hoort vaak binnen
een week of de aanvraag is goedgekeurd en laat u dat weten. Na goedkeuring kunt u uw kind aanmelden bij de
sport- of dansclub, muziekschool of organisatie waar uw kind op les wilt. Het fonds betaalt de contributie/lesgeld
direct aan de sportclub. U ontvangt zelf geen geld.
Goed om te weten!

•
•
•
•
•
•

Aanvragen mogen voor meerdere kinderen uit een gezin gedaan worden;
Een aanvraag kan alleen door een intermediair gedan worden;
De contributie/lesgeld wordt direct aan de club of instelling betaald;
Voor kinderen en jongeren van 4 t/m 17 jaar;
De bijdrage moet jaarlijks opnieuw aangevraagd worden;
Kijk voor spelregels per gemeente op jeugdfondssportencultuur.nl.

Contactgegevens
Intermediair cultuur
Intermediair sport

: Jan Hesseling (jan.hesseling@essentius.nl) 06-12387670
: Paulien Veheij (p.verheij@helpgwoon.nl) 06-21215392
: Geke Schuurman (g.schuurman@helpgewoon.nl) 06-82524836
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Kick-Off Sjors Sportief & Creatief – zaterdag 29 september
Vanaf woensdag 26 september worden alle kinderen van de gemeente Oude-IJsselstreek blij gemaakt met ‘Sjors
Sportief & Creatief’, een boekje vol sportieve en creatieve activiteiten in de gemeente. In alle groepen zal
aandacht worden besteed aan het naschoolse aanbod in het boekje. Op zaterdag 29 september zijn alle kinderen
van harte welkom bij de eerste activiteit van Sjors Sportief & Creatief. Van 13:00 – 15:00 uur kan je bij de
Lichtenberg in Silvolde al kennis maken met verschillende aanbieders. We gaan hier een leuk feestje van maken,
kom je ook?

Tijdens de SamenLoop voor Hoop Oude IJsselstreek is er ook een KinderLoop!
Helaas worden ook kinderen geconfronteerd met kanker. Ze kennen iemand met kanker, zijn zelf ziek (geweest) of
misschien is er iemand in hun omgeving overleden.
Waar de 24 uur durende SamenLoop voor volwassenen symbool staat voor de voortdurende strijd tegen kanker,
gaan we met de kinderen een wandeltocht van 24 minuten houden. We lopen op hetzelfde terrein, met hetzelfde
doel: het leven vieren èn zoveel mogelijk geld ophalen voor KWF. De KinderLoop is dus een korte versie van de
SamenLoop bedoeld voor kinderen van de basisschool, maar ook broers, zussen, vrienden of vriendinnen zijn
welkom. Op het terrein worden diverse activiteiten georganiseerd en uiteraard kan er een hapje en drankje
gekocht worden.

De KinderLoop zal plaatsvinden op zondag 23 september 2018 vanaf 11.00 uur. De warming-up wordt
gedaan door Warboel, aansluitend lopen de kinderen. De jonge deelnemers kunnen zich inschrijven
wanneer ze minimaal € 5.00 inschrijfgeld betalen en krijgen dan aan de start het paarse
SamenLoop t-shirt als blijvend aandenken. De kinderen zouden zich kunnen laten sponsoren door
familie, vrienden, buren of andere bekenden. Ze zouden ook klusjes kunnen doen, lege flessen
inzamelen, nagels lakken zoals Tijn of zelfgemaakte knutsels en koekjes kunnen verkopen.
In onze gemeente zijn er een aantal scholen die inmiddels hun medewerking hebben toegezegd.
Misschien hebben jullie al informatie gekregen?
Ben je enthousiast geworden? Schrijf je dan vandaag nog in via onderstaande link en ga aan de slag om
zoveel mogelijk geld in te zamelen voor kankeronderzoek!
Inschrijven:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjrXOUOAQxScnUYjmA4A2igYfNmrv0OBMvzgr_CrTCS9bzk
g/viewform
Kijk voor meer informatie op:
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/gelderland/oude-ijsselstreek/
De commissie KinderLoop is voor vragen / opmerkingen te bereiken via kinderloop.slvhoij@gmail.com
We hopen jullie allemaal te zien op zondag 23 september, tot dan!
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