Nieuwswijzer
April 2018
Beste ouders/ verzorgers,
Vandaag de Nieuwswijzer van deze maand. Op een overzichtelijke manier treft u wetenswaardigheden aan
die we graag met u willen delen. Heeft u vragen of opmerkingen, voel je uitgenodigd deze met ons te delen.
Het nieuws van deze maand
1. Beleid
Didactische Precisie
De Vreedzame School
2. Praktisch
Strategisch HuisvestingsPlan
Sponsoractie
Medezeggenschapsraad
Blokstage afstudeerstagiaire
Concert blazersklas
Kleutermusical
Verjaardagen

Didactische Precisie
In de groepen wordt hard gewerkt aan de 3 pijlers van ons onderwijsconcept:
1. Het thematisch onderwijs ontwikkelt zich gestaag
2. De kansrijke combinatiegroepen krijgen steeds meer vorm
3. Binnen de didactische precisie hebben we het onderdeel ‘taal’ afgerond. Uit observatie en evaluatie is gebleken
dat dat staat als een huis. Het 2e onderdeel in deze cyclus omvat het rekendomein; een lastiger domein.
De voorbereidingen zijn getroffen. Deze week realiseren we een observatieronde waarin onze rekencoördinator
(Suzanne Aarts) samen met een extern deskundige observeert en collega’s van feedback voorziet. We hopen
ook dit onderdeel dit schooljaar nog af te kunnen ronde. De systematiek is immers bekend……….

De vreedzame School
2 Jaar geleden hadden we een grote behoefte om op sociaal en emotioneel terrein extra in te zetten. De urgentie
ontleenden we aan incidenten op de speelplaats, ‘ongelukkige’ kinderen en onrust in de school. De ambitie was om de
incidenten aanzienlijk* te reduceren, minder* ‘ongelukkige kinderen’ te zien en de onrust terug te brengen tot een
acceptabel* niveau. Een ontwikkeltraject van 2 jaar waarin hard is gewerkt middels de methode ‘De Vreedzame School’.
Hoewel de begrippen *aanzienlijk, *minder en *acceptabel niet specifiek en meetbaar zijn, is in het team en de stuurgroepen, waarin naast teamleden, de extern deskundige en ouders ook leerlingen functioneren, geconstateerd dat deze
doelen zijn bereikt. Naast het geven van de lessen spelen daarin ook de kindmediatoren een belangrijke rol.
Het ontwikkeltraject is afgesloten. Het traject ‘De Vreedzame School’ en daarmee het gebruik van de methode gaat
echter door. We steken daarbij in op debatteren, groepsvergaderingen, acceptatie, begrip, gesprekken, samenwerken,
geven van positieve feedback……enz. We gaan er immers voor om het geleerde vast te houden en uit te breiden.

Strategisch huisvestingsplan
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de verdere vormgeving van het strategisch huisvestingsplan.
Dit gebeurt op zowel bestuurs-, gemeentelijk, directie en teamniveau. De verwachtingen zijn hoog gespannen.
Deze week is een overleg gepland met alle voorzitters van de medezeggenschapsraden. Nadere info volgt.

Sponsoractie
Vorige maand organiseerde Albert Heijn Asten een sponsoractie t.g.v. buitenspe(e)lmateriaal op de Astense
basisscholen. Dat heeft voor ons het aanzienlijke bedrag opgeleverd van € 634,66. Samen met de leerlingenraad gaan
we hier een mooie bestemming aan geven. Namens alle kinderen; bedankt voor organisatie en deelname!!
www.stlambertus.nl
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Medezeggenschapsraad
De MR bestaat uit 3 teamleden en 3 ouders. Als MR denken we mee over beleidszaken, soms adviserend,
soms beslissingsbevoegd; altijd met de intentie om het zo goed mogelijk voor de leerlingen te doen. De
ouders, die alle ouders vertegenwoordigen zijn, Rob Maas, Leonieke van de Moosdijk en Ilse van Oosterhout.
6 Keer per jaar vergaderen we over uiteenlopende onderwerpen. De komende tijd zullen we ons met name
bezig houden met het SHP (Strategisch HuisvestingsPlan). We hebben het idee dat we als ouders, maar ook als
leraren, een goed beeld hebben over jullie meningen/zorgen mbt dit plan. Toch willen we vragen om vragen,
ideeën/ opmerkingen kenbaar te maken. Dit kan via ons mailadres: oudersmr_lambertus@prodas.nl, door ons
gewoon aan te spreken of door naar de MR vergaderingen te komen! De volgende vergadering is 14 mei.
De MR.oudergeleding van
links naar rechts:
- Rob Maas
- Leonieke van de
Moosdijk
- Ilse van Oosterhout
(voorzitter)

Blokstage afstudeerstagiaire
Dit schooljaar heeft Jolijn Nooijen in groep 8 hard gewerkt om haar stagedoelen te behalen. Dat is gelukt!! Vorige week
is geoordeeld dat ze aan de eisen van startbekwaam leerkracht voldoet. Ze kan daarmee beginnen aan haar blokstage.
Jolijn neemt in principe groep 8 voor haar rekening. Suzanne blijft verantwoordelijk en op de achtergrond aanwezig. In
deze periode heeft Suzanne de gelegenheid om een aantal klussen te doen, die speciaal voor deze periode zijn
opgespaard. De blokstage start op 9 april en eindigt op 18 mei.

Concert blazersklas
De afgelopen 9 weken heeft groep 6 zich de kunst van het ‘blazen’ meester gemaakt. o.l.v. Een echte dirigent (Antoine
van Rooij) leerden ze een aantal blaasinstrumenten te bespelen. Het afsluitend concert, voor echt publiek, was dan ook
spetterend!! Wat hebben ze veel geleerd en hopelijk houdt een aantal van hen er nog een mooie hobby aan over!

Kleutermusical
Dat onze kleuters sterren zijn, wisten we al. Dat ze ook nog topacteurs in de dop zijn, hebben ze tijdens de grote
kleutermusical ‘Beestenboel’ onder regie van juf Leontine Sanders laten zien!! Het was Geweldig; het brede publiek
heeft enorm genoten van de voorstelling!! Alle ouders die hebben meegewerkt heel hartelijk bedankt!!

Verjaardagen
Iedereen heeft er vast al veel over gehoord en gelezen; De AVG. Volgende maand gaat de Algemene verordening
Gegevensbescherming in. Alles binnen deze regeling is gericht op het beschermen van privacy en het voorkomen van
datalekken. En daarom…………………… gaan we geen verjaardagen meer publiceren……….

Volgende Nieuwswijzer
De Nieuwswijzer van Mei zou verschijnen op 7 mei. Vanwege de korte schoolperiode tot 7 mei, wordt dat 14 mei.
www.stlambertus.nl

2

