Nieuwswijzer
Juni 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.
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Groepen en leerkrachtenverdeling
Het was een flinke puzzel; de groepen- en leerkrachtenverdeling 2018-2019. We denken dat we een mooie
organisatievorm gevonden hebben, waarin alle leerlingen optimaal tot hun recht komen. Samenwerken op alle niveaus
ligt hieraan ten grondslag. Het uitgangspunt blijft het werken in zes (stam)groepen. Vanuit de (stam) groepen (1/2, 3, 4,
5/6, 6/7 en 8) maken leerlingen uitstapjes naar andere groepen. Omdat we erg krap in de formatie (aantal leerkrachten)
zitten, ontkomen we er niet aan één groep voor één schooltijd per week bij een andere groep onder te brengen.
Concreet betekent dit dat groep 3 vanaf de kerstvakantie op vrijdagochtend wordt gecombineerd met gr. 4.
Neeltje begeleidt die vrijdagochtend groep 8 omdat Suzanne vanaf dan 4 dagen gaat werken (maandag t/m donderdag).
Het plaatje ziet er dan als volgt uit:
Tot de kerstvakantie:
Groep 1 -2
Leontine
21 lln. + instromers
Groep 3
Henriëtte en Neeltje
16 lln.
Groep 4
Ria en Marlies
17 lln.
Groep 5 -6
Bregje
29 lln.
Groep 6-7
Mieke en Ineke
30 lln.
Groep 8
Vervanger
20 lln.
Na de kerstvakantie:
Groep 1 -2
Leontine
21 lln. + instromers
Groep 3
Henriëtte en Neeltje
16 lln.
Groep 4
Ria en Marlies (+ groep 3 op vrijdag)
33 lln.
Groep 5 -6
Bregje
29 lln.
Groep 6-7
Mieke en Ineke
30 lln.
Groep 8
Suzanne + Neeltje (op vrijdag)
20 lln.
Zoals te doen gebruikelijk gaan we op donderdag zwemmen in de Schop. Komend schooljaar gaan de groepen 3 en 4
samen zwemmen. Dat geldt ook voor de gymles op maandag.

Privacy en AVG
Vorige maand is de nieuwe wet op de gegevensbescherming in gegaan. Ook als school hebben wij daar volop mee te
maken. Een aantal zaken is op bestuursniveau afgekaart en sommige zaken liggen op schoolniveau. Op zowel de
Prodassite als op onze schoolsite vindt u daar de meest relevante informatie over.
www.stlambertus.nl
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Meer bewegen
Bij onze leerlingen valt het mee maar landelijk is de tendens dat kinderen steeds minder bewegen, met alle gevolgen
van dien, waaronder naast obesitas, ook tegenvallende leerprestaties. De opdracht aan basisscholen is daar iets aan te
doen door het inroosteren van minimaal 2 uur bewegen/ bewegingsonderwijs per week. Voor onze school betekent dat
ook dat we extra leertijd gaan vrijmaken om te bewegen. We kwamen altijd al aan die twee uur met een uur gym,
minstens 5 keer in de week een kwartier buiten spelen en de natte gymles (zwemmen) voor groep 4. Toch is een nadere
beschouwing op zijn plaats. U hoort er nog van!!

Resultaten eindtoets
Half april hebben onze schoolverlaters de IEP eindtoets gemaakt. De verwachtingen van de ze groep waren
bovengemiddeld. Die verwachting is gebaseerd op dat wat ze in de basisschoolloopbaan hebben laten zien.
In groep 8 is nog volop geïnvesteerd om onderdelen die nog aandacht behoefden te behandelen.
De uitslag kwam tijdens het schoolkamp binnen en voldeed aan die verwachting; Onze 8e groepers scoorden gemiddeld
83 punten. Het gemiddelde van scholen met een populatie als die van ons, is 81. Goed gedaan dus!!

De Vreedzame School
Het traject ‘De Vreedzame School’ zijn we begin vorig schooljaar gestart met de ambitie het pedagogisch klimaat
zodanig positief te beïnvloeden dat veiligheid op alle gebieden gemeengoed wordt.
Dit hele traject heeft vooral voor leerkrachten veel tijd en energie gekost. Onlangs is de evaluatie geweest en hebben
we geconcludeerd dat ons doel bereikt is. Dit blijkt uit data die we hebben verzameld uit o.a. de tevredenheidspeiling en
ingrepen door de mediatoren.
Dit impliceert dat we in de toekomst op de ingeslagen weg verder gaan. Concreet betekent dit dat de lessen weer
geagendeerd worden, dat de mediatoren worden ‘aangevuld’ en dat de stuurgroepen gehandhaafd blijven. Ook hebben
we als team nog een regelmatige terugkoppeling met de begeleider die ons door dit traject heeft geloodst.

Vakantierooster
In de vorige Nieuwswijzer is een aanvulling op het vakantierooster gegeven. Daarbij is al aangemerkt dat de
Prodasstudiedag verzet zou kunnen worden van 13 naar 20 maart. Dat is in de definitieve planning ook het geval. De
Prodasstudiedag is dus op 20 maart. Op die dag zijn alle Prodasleerlingen vrij.

Uit de leerlingenraad
Vandaag hebben we afscheid genomen van onze 8e groepers uit de leerlingenraad. We namen afscheid van Lenny van
Grotel en Bram Opdam. Bram was voorzitter. De voorzittersrol wordt in het nieuwe schooljaar ingenomen door Nine
van Lierop.
In het begin van het nieuwe schooljaar komen 2 kersverse 6e groepers de leerlingenraad versterken.

Einde schooljaar
En weer is het schooljaar bijna voorbij. Een fantastisch schoolverlaterskamp ligt al weer ‘ver’ achter ons en over 5 weken
is de zomervakantie begonnen. Voor die tijd moet nog veel gebeuren!!
Denk daarbij aan het finale besluit van de gemeente deze week i.v.m. het Strategisch HuisvestingsPlan, de E- toetsen
van CITO, de studiedag op 18 juni (de kinderen hebben dan een vrije dag), de kindgesprekken, de MR. vergadering, het
2e rapport, de oudergesprekken, de doorschuifochtend, de OR. Vergadering, de poetsavond groep 1/2, de
afscheidsmusical van groep 8 en de ouderbedankactiviteit op de laatste schooldag!!
Als er nog relevante zaken te melden zijn, verschijnt op 2 juli nog een Nieuwswijzer. Onze schoolverlaters hebben op 6
juli al vakantie. Voor de rest van de leerlingen is dat de laatste schooldag van dit schooljaar. Op 20 augustus zien we ze
graag weer terug.
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