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1. Opening van het college van bestuur
De opening van deze week komt van mijn college van bestuur, Matthijs Wesselo.
Als bestuurder van Fluenta bezoek ik regelmatig de scholen van onze stichting. Tijdens dit bezoek kijk ik
gericht naar het onderwijs op de school. Fluenta heeft namelijk een Koersplan met vier doelen
(eigenaarschap, professionele ruimte, educatief partnerschap en leren en leven in de 21ste eeuw) en ik
ben dan benieuwd op welke manier de vier doelen zichtbaar en merkbaar in de school aanwezig zijn. Dit
koersplan is overigens tot stand gekomen met medewerking van alle personeelsleden tijdens een
studiedag van de stichting.
Half november heb ik een bezoek in alle groepen van De Voorhof gebracht. Samen met de directie
hebben we gekeken naar de cultuur binnen de school en de kwaliteit van het onderwijs.
Na afloop heb ik aan het team het volgende teruggekoppeld:
Jullie kunnen als team van De Voorhof trots zijn op jezelf, elkaar en de kinderen. Ik heb betrokken en
bevlogen leerkrachten gezien die met passie onderwijs verzorgen. Er heerst een sfeer van rust en
duidelijkheid binnen de school met toch veel ruimte voor de kinderen om zelf keuzes te maken. Ik ben
enthousiast over de andere indeling van de lokalen, die geeft veel meer lucht en ruimte voor de leerling.
Tijdens mijn bezoeken was de taakgerichtheid van de kinderen groot. Ze hadden soms niet eens door dat
wij in de klas waren. Ook het werken op het leerplein verliep goed. Ik vroeg aan een leerling wat het rode
kaartje betekende en de leerling antwoordde dat hij er voor had gekozen om even alleen aan zijn taak te
werken. Andere kinderen vertelden enthousiast over IPC en het bezoek aan Schiphol, zij konden mij ook
vertellen hoe en wanneer ik moest overstappen als ik naar bijv. Australië wilde vliegen. Ook goed dat de
kinderen werken met een (digitale) weektaak, dit leert om te plannen en keuzes te maken. Ik heb jullie
als leerkrachten veel zien differentiëren: lesgeven aan de hele groep of in kleine groepen of aan
individuele leerlingen, dit ook samen met de onderwijsassistenten. Als aanbevelingen geef ik jullie mee:
verbind IPC met rekenen en taal, maak de groeps- en leerdoelen zichtbaar en richt de focus nog meer op
bewegend leren.
Tijdens mijn bezoek heb ik veel van de vier doelen van de stichting passend bij de school teruggezien.
Vooral het geven van meer eigenaarschap aan kinderen sprak mij erg aan. Dit past bij de visie van de
school en past bij de werkwijze in het prachtige nieuwe schoolgebouw dat binnenkort wordt opgeleverd.
Groet, Matthijs Wesseloo
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Ik ben er trots op dat Matthijs heeft gezien waar we mee bezig zijn en ik vind het mooi dat de
terugkoppeling ook aan u als ouders op deze manier wordt gedaan,
Groet, Laurens.
2. Bewegend leren? Ja!
Zoals u hierboven en al eerder heeft kunnen lezen, zijn de lokalen nu al
anders ingericht. Ook het leerplein wordt al een tijd anders gebruikt.
Staand werken, zittend werken. Een afwisseling ervan is van belang.
Bewegend leren stimuleren we op De Voorhof! En straks op de
Parkschool wordt dit nog verder uitgebreid.
Wist je dat...
○

… zitten ook wel het ‘nieuwe roken’ wordt genoemd?

○

… wij 85 % van onze vrije tijd zittend doorbrengen?

○

… je te lang stilzitten niet kunt goedmaken door veel te sporten?

○

… door te lang stilzitten ook concentratie- en slaapproblemen kunt krijgen?

○

… je 150 kcal verbrandt als je een half uur wandelt?

Op De Voorhof hebben we steeds meer de visie dat bewegend leren de basis mag zijn. Letterlijk én
figuurlijk. De nieuwe inrichting van onze school is hier erg op gebaseerd. Via een innovatiefonds heb ik
extra financiële middelen tot mijn beschikking gekregen om materialen/meubels aan te schaffen die dit
bevorderen. Stabilisatie-plankjes komen de school in, fietsstoelen, staplekken en bewegende krukken
zijn hier voorbeelden van. Niet meer ieder kind achter een eigen tafeltje. Maar lessen worden ook
steeds vaker buiten het lokaal of op het schoolplein gegeven. Wanneer je als leerkracht het doel voor
ogen hebt, kan de les overal gegeven worden. In de Parkschool krijgen de kinderen bij ons op school ook
flexplekken. De ervaringen ermee zijn positief en zetten we door. Als je geïnteresseerd bent in de
meubels die we allemaal aangeschaft hebben, kom ze dan eens bekijken. Ze hangen op het leerplein,
aan de deur van de lerarenkamer, op 3 grote A1 vellen uitgeknipt. Bewegend leren stimuleert de
gezondheid en concentratie van de kinderen!
3. Welkom en afscheid
De afgelopen weken en mochten we 2 kleuters welkom heten en komende week
starten er nog 2;
Faas, Luuk en Emily in groep 1a bij juf Corine en juf Wilma,
Sofie in groep 1b bij juf Annette. Wij wensen jullie een fijne tijd bij ons op De
Voorhof en hopen dat je snel gewend bent. In groep 5a hebben we afscheid
genomen van Aivy en Liene. Wij wensen jullie veel succes op je nieuwe school.
4. Sinterklaasviering 2018
Oude school, nieuwe school, waar moesten de sint en zijn pieten dit jaar naar
toe? De sint wist het zeker, die mooie nieuwe school daar gingen ze naartoe. En
omdat hij zo benieuwd was naar de nieuwe school ging hij al vroeg op pad. Eenmaal
in de nieuwe school was die toch wel leeg en was hij de pieten kwijt. Toen hij op het dak ging zoeken
waar de pieten waren kon hij er niet meer af.
Ondertussen waren de pieten de sint kwijt. Politiepiet en de andere gingen de sint zoeken en de
kinderen op de Groenekade waren en grote hulp. Toen alleen de mijter van de sint gevonden was
besloot politiepiet om een “sintalert” te versturen. Gelukkig zagen we de sint al gauw op het dak van de
nieuwe school maar zonder Amerigo. Oh jee hoe moest de sint nu van het dak afkomen?
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Met een lange ladder natuurlijk! Daar wist brandweerpiet wel raad mee. Al gauw kwam er een echte
brandweerauto met sirenes de straat in rijden. Op het terrein van de nieuwe school ging de hoogwerker
omhoog zodat brandweerpiet de sint kon gaan redden. Het was wel wat wiebelig maar al gauw stond de
sint weer veilig op de grond en kon het feest op school toch nog gaan beginnen.
Wat was het weer een heerlijke ongeorganiseerde chaos dit jaar! Wat hebben we plezier gehad samen
met de kinderen. Ook de televisieopnames van WNL (samenvatting) zorgde voor een extra dimensie op
deze dag.
In de gymzaal met de onderbouw hebben we klas voor klas een bezoek aan sinterklaas gebracht.
Sommige kinderen hadden een dansje ingestudeerd of een liedje gezongen. Anderen hebben laten
horen hoe goed ze al konden lezen. Er zijn heel veel prachtige tekeningen aan sinterklaas gegeven en er
is gefeest.
Omdat de pieten wel een beetje geschrokken waren dat de sint op het dak vast zat hadden zij verf en
rollers gehaald. Ze gingen die oude school verven en opknappen zodat we daar konden blijven. Dat was
natuurlijk niet de bedoeling en ging niet altijd even goed…...
Na de lunch kregen de kinderen van de bovenbouw bezoek van de sint en zijn pieten. Zij hadden al die
prachtige surprises uitgepakt en hadden een heerlijke dag zonder te hoeven leren.
Om 13.45 was het tijd voor de pietendisco voor groep 3 t/m 8. Samen met alle leerkrachten de sint en
zijn pieten hebben we dag met een grote polonaise afgesloten. Om 14.00 was het tijd om naar huis te
gaan. Natuurlijk gingen de sint en pieten nog even gedag zeggen op het kleuterplein.
Het was weer een heerlijk feest, wij als ouderraad kijken uit naar volgend
jaar!
OR sintcommissie
5. Kerstviering
Denkt u aan de kerstwandeling van woensdag 19 december? Hij start om 18.00 uur. We verwachten u
allemaal met de kinderen!
De brief met alle informatie over deze viering hebt u dinsdag 11 dec. van ons ontvangen.

Op woensdagmiddag krijgen alle kinderen een cadeautje mee
naar huis. Dit krijgen de kinderen namens de OR (ouderraad)
om alle kinderen een fijne (warme) kerst te wensen. We
wensen iedereen een fijne vakantie en veel geluk voor 2019.
Groetjes de kerstcommissie.
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6. 3D printer
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat groep 8 ging
starten met het bouwen van een 3D printer. Inmiddels hebben
we twee bouw ochtenden gehad. Met het bouwen en werken
met een 3D printer stimuleren wij de nieuwsgierige,
onderzoekende en probleemoplossende houding van onze
kinderen. Daarnaast komen er verschillende vaardigheden voor
de toekomst aan bod. Wilt u ons proces volgen, de kinderen
houden alles bij op een de volgende site: bekijk site

7. Move Mates
In januari gaat groep 7 starten met Move Mates. Move Mates is een project van Team Sportservice. De
kinderen van groep 7 kunnen ervoor kiezen een opleiding tot speelplein coach te volgen. Binnen een
aantal lessen worden zij opgeleid om in drietallen in de pauze verschillende spellen te organiseren en te
begeleiden op het schoolplein. Conflicten worden minder, er ontstaat nieuwe interactie tussen
verschillende groepen, er komt meer variatie in spellen en de speelplein coaches krijgen meer
zelfvertrouwen. De buurtsportcoach van Team Sportservice verzorgt de opleiding. De kinderen uit groep
7 die deelnemen, leren spelactiviteiten op te zetten, leerlingen te betrekken, uitleg te geven voor een
groep en te handelen bij conflictsituaties. Meer informatie over het project kunt u vinden op
www.movemates.nl.
8. Aanmelden nieuwe leerlingen
Hebt u een kind jonger dan 4 jaar, dat net als zijn/haar broer of zus straks bij ons naar school mag? Dan
vragen wij u om uw kind uiterlijk vóór hun derde verjaardag bij ons aan te melden. U kunt hiervoor een
inschrijfformulier afhalen bij de directie of bij de administratie.
Door uw kind op tijd aan te melden krijgen wij een duidelijk beeld van het aantal leerlingen per
schooljaar en de daarbij behorende groepsverdelingen.
Hennie de Graaf (administratie)
9. Wijzigingen doorgeven
Helaas is ook de afgelopen weken weer gebleken dat niet alle wijzigingen via de mail
(infovoorhof@fluenta.nl) aan ons worden doorgegeven.
Denkt u eraan om wijzigingen van mailadres, telefoon, woonadres en/of gezinssamenstelling aan ons
door te geven? Wanneer de wijziging een echtscheiding betreft hebben we van beide ouders het
woonadres, mailadres en telefoonnummer nodig. Ook dien tu door te geven op welk adres uw
kind(eren) bij de gemeente staan ingeschreven.
Mocht er iets zijn met uw kind is het van groot belang dat wij u als ouder kunnen bereiken.
Hennie de Graaf (administratie)
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Agenda
19 dec

18.00 uur Kerstviering (wandeling) op school

21 dec

Controle luxe verzuim om 12.00 uur start Kerstvakantie

21 dec

Nieuwsbrief uit de klas 2

21 dec t/m 6 jan

Kerstvakantie

7 jan

Start bowling clinics groep 5/6

8 jan

Start bowling clinics groep 7/8

11 jan

Nieuwsbrief 9

Wij wensen jullie allemaal
een gezegend Kerstfeest
en een
mooi en leerzaam 2019.
Het team van De Voorhof
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11. Handbaltoernooi

Op 29 januari zal het schoolhandbaltoernooi plaatsvinden. Het toernooi wordt georganiseerd voor
leerlingen van de groepen 5 t/m 8 en zal van 17.00 - 20.00 uur in Sporthal Helsdingen zijn. Teams
bestaan uit minimaal 5 leerlingen, bij voorkeur gemengd. Ieder team heeft coach nodig om te kunnen
deelnemen.
Klik hier om het inschrijfformulier te openen. Opgeven kan t/m maandag 7 januari.
Samen maken wij veel plezier,
dus vul gauw in het formulier.
Meedoen is belangrijker dan winnen,
laat het toernooi maar gauw beginnen!
In aanloop naar het toernooi gaan de leerlingen met onze gymdocent aan de slag met GOALCHA: een
toegankelijke vorm van handbal waarmee kinderen spelenderwijs kennismaken met de basisprincipes
van de sport.
Met sportieve groet namens de ouderraad
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