Nieuwsflits oktober 2019

Studiedagen:
In de afgelopen weken (en morgen) zijn er studiedagen
geweest. Hierbij een kort overzicht van wat de juffen
hebben geleerd!

Beste ouders/verzorgers,
In de bijlagen bij deze Nieuwsflits vinden jullie de
factuur voor de vrijwillige ouderbijdrage en de
schoolreis. Het leek ons i.v.m. het milieu een goede
zaak om de facturen niet meer op papier mee te geven.
Let op, er zijn drie facturen:
●
1 voor de kleutergroepen
●
1 voor de groepen 3 t/m 7 en Europa/Afrika
●
1 voor groep 8
Mochten jullie vragen hebben over de factuur, neem dan
gerust contact op met juf Sandra.

Op 11 oktober hadden de leerkrachten van de
Wereldwijzer ‘s morgens nascholing over intensiteiten
door Eveline Eulderink van Praktijk Hoogbegaafd. Voor
degenen die het interessant vinden een link:
https://www.praktijkhoogbegaafd.nl/de-intensiteit-van-ho
ogbegaafde-kinderen/
‘s Middags werden de leerlijnen hoogbegaafd van
Parnassys nogmaals onder handen genomen en
bespraken we zaken rondom de 3e groep die in januari
start.

Juf Mitzi
Vanmiddag heeft juf Mitzi in het team verteld dat zij na
de kerstvakantie niet meer terugkeert als juf van groep
1. Mitzi geeft aan dat zij niet langer in het onderwijs wil
werken en graag haar uitdaging elders wil zoeken. Ze
benadrukt dat het maken van deze keuze zeker niet aan
de kinderen, ouders of collega's ligt!
Natuurlijk vinden wij het erg jammer dat we haar moeten
missen, want juf Mitzi heeft de afgelopen 12 jaar met
veel inzet de onderbouw mede vorm gegeven. Ze is
daarbij ook nog eens een fijne collega, wiens plekje in
het team niet zomaar in te nemen zal zijn.
Toch gaat vandaag direct een vacature uit voor een
nieuwe enthousiaste leerkracht voor groep 1. We hopen
ruim voor de kerstvakantie aan jullie te kunnen vertellen
wie de nieuwe juf (of meester?!) wordt. Wellicht lukt het
haar/hem nog om voor de vakantie kennis te maken met
de kinderen en ouders van groep1...

Op 21 oktober schoolden de leerkrachten van de
Zuidwesthoek zich na over sociaal emotioneel leren.
Gedragswetenschapper Marijne Sammels vertelde ons
over de methode Kwink, sociogrammen en het belang
van transitie tussen wat kinderen in de lessen sociale
vaardigheid leren en de rest van de dag. Op een
woensdagmiddag in april gaan we verder met
groepsplannen gedrag.
Morgen (1 november) zijn alle kinderen vrij. De helft van
de schoolteams van de Prinses Beatrixschool, de
Wereldwijzer en de Zuidwesthoek gaat op zoek bij
basisschool De Verwondering in Lent. Maandag gaat de
andere helft van het team (let op: de kinderen hebben
gewoon school, want de andere helft van de
leerkrachten is op school) naar basisschool De Wijde
Wereld in Uden. Beide schoolbezoeken zijn
inspiratiemomenten. We willen nieuwe ideeën opdoen
die we in de toekomst eventueel kunnen gebruiken om
ons onderwijs te vernieuwen. Dit bezoek past bij het
onderzoek doen of beide scholen apart blijven, meer
gaan samenwerken of eventueel samengaan.
Luizenpluis
Vorige week zijn alle kinderen weer gecontroleerd op
hoofdluis. Mocht er iets gevonden zijn, dan hebben jullie
daar persoonlijk bericht van gehad via de leerkracht.
In de vorige Nieuwsflits stond onderstaande oproep. We
zijn nog steeds op zoek naar extra helpende handen!
Na elke vakantieperiode worden de hoofden van alle
kinderen gecontroleerd op hoofdluis door een aantal
enthousiaste ouders. Omdat het met meer dan 200
kinderen best een klus is, zou het fijn zijn wanneer
deze club uitgebreid wordt met 1 of 2 ouders. Wie wil 5x
per jaar helpen? Graag doorgeven aan juf Sandra.

Leerlingenraad
Dinsdag 29 oktober kwam de leerlingenraad voor het
eerst dit jaar bij elkaar. Onderwerp van gesprek was het
samenwerken of samengaan met de Prinses
Beatrixschool. De kinderen hadden natuurlijk al gehoord
van het onderzoek en het leek ons dan ook een goed
idee om de mening van de kinderen te vragen.
De leerlingenraad bestaat dit jaar uit:
●
Emma en Jai uit groep 5
●
Senne en Ilse uit groep 6
●
Kayleigh en Sarah uit groep 7
●
Anna en Max uit groep 8
●
Rune en Quirijn van de Wereldwijzer
De leerlingenraad kwam met bergen voor- en nadelen
van samengaan.
Een voordeel was bijvoorbeeld dat je andere kinderen
uit de parallelle groep tegenkomt, dat je samen kan
werken met een duo-groep, dat het leuk is om samen te
feesten/ samen iets leuks er van maken, je houdt als
school geld over, er kan meer aandacht zijn voor zaken
als bijv. suikerfeest, je kan leerpleinen inrichten,
kijkavonden door de hele school zouden leuk zijn (hutten
bouwen in de school trouwens ook), je zou er een
bewegingsschool van kunnen maken, zodat de kinderen
kunnen klimmen en klauteren als ze klaar zijn met hun
werk…
Maar er zijn zeker ook nadelen:
Het lost het lerarentekort niet op! De school wordt te
groot, je kent alle namen niet meer. Komt er dan maar
één plein voor al die kinderen? Dat past niet.
De sfeer onderling tussen de kinderen van beide
scholen is niet altijd even goed.
Er waren ook veel vragen die we nog niet konden
beantwoorden:
Hoe moet het dan met openbaar en christelijk? Krijgen
we dan een continurooster (9 kinderen voor, 1 kind
tegen)? Wie wordt dan de directeur? En hoe moet de
school dan heten? Zuidtrixwijzer? Elvis Presleyschool?
De leerlingenraad kwam tot de conclusie dat ze het liefst
meer samenwerken met de kinderen van de Prinses
Beatrixschool, maar dat fusie niet perse hoeft.
Samen, maar toch apart dus!

Agenda november 2019
Agenda Zuidwesthoek:
●
●
●
●
●
●

Studiedag 1 november
Uitnodiging voortgangsgesprekken 4 nov.
School gesloten i.v.m. staken 6 november
Juf Martha en juf Sandra afwezig i.v.m.
nascholing “Leren zichtbaar maken” 7 + 8 nov.
Audit-bezoek 14 november
Voortgangsgesprekken 18 - 29 november

Agenda Wereldwijzer:
●
●
●
●
●
●

Studiedag 1 november
School gesloten i.v.m. staken 6 november
Juf Martha en juf Sandra afwezig i.vm.
nascholing “Leren zichtbaar maken” 7 + 8 nov.
Ouderarena 13 november 13.00 -14.00 uur
Juffendag 15 november
Rapportfolio 1 ingevuld 22 november

Vakanties en studiedagen 2019 - 2020
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie 2020

23 dec t/m 3 jan
24 - 28 februari
10 - 13 april
20 april t/m 5 mei
21 en 22 mei
1 juni
13 juli t/m 21 aug

Studiedagen Zuidwesthoek:
Vrijdag 1 november
Maandag 6 januari
Woensdag 1 juli

Studiedagen Wereldwijzer:
Vrijdag 1 november
Maandag 6 januari
Dinsdag 18 februari
Vrijdagmiddag 26 juni

