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Vanuit de directie
De komende week staan we in alle groepen stil bij dankdag. Ondanks allerlei problemen,
klein of groot, thuis of op school, helpt het om te blijven kijken naar wat goed is.
Dankbaar te zijn en oog te hebben voor positieve dingen die we meemaken.
Het versterkt onze hoop op een betere toekomst. Het gaat vaak beter dan we soms
denken. Op de afgelopen studiedag hebben als collega's ook nagedacht over dat begrip
hoop. Elke dag en elke week zetten we ons in om samen u de kinderen te begeleiden in
hun ontwikkeling.



Personeel
Donderdagochtend is om 5.00 uur zoontje Jop geboren in het
gezin van juf Linda. Het gaat goed met moeder en Jop.

Juf Rimke onderzoekt een passende manier om te herstellen.
Daarvoor is er regelmatig contact met de bedrijfsarts. We
kunnen wel al zeggen dat het herstel meer tijd zal vragen dan
we graag zouden willen.

Website
Op 10 oktober hebben we de vernieuwde website gelanceerd.
We hebben getracht in korte, bondige stukje de essentie van
onze school en daarmee ons onderwijs te verduidelijken.
Ook op de mobiel is de website eenvoudiger te bekijken. We merken dat veel
belangstellende ouders de website op die manier doorscrollen.

Studiedag
Afgelopen maandag hebben we als team goed met elkaar kunnen overleggen over aantal
belangrijke onderwerpen:

*Traject PO raad en toetsen
Op basis van de eindresultaten van de afgelopen drie schooljaren scoorden we minder
dan je mag verwachten. Dat houdt de inspectie bij aan de hand van een zogeheten
signaleringswaarde. Daar zaten we dus net onder. Daarom hebben we vanaf begin
schooljaar begeleiding van de PO raad gevraagd. Dat traject neemt een heel schooljaar in
beslag. Aan de hand van een zelfevaluatie wordt er een plan van aanpak gemaakt. Dat
plan dient dan om de resultaten op gewenst niveau te krijgen. Daar hebben we uitvoerig
over gesproken. Zo gaan we o.a. meer tijd besteden aan het analyseren van
toetsgegevens. We hebben veel vertrouwen in de interventies die we met elkaar hebben
bedacht. We kijken immers niet alleen naar de eindresultaten van groep 8, maar ook die
van alle andere groepen. Dat leert ons dat we ons geen grote zorgen hoeven te maken. In
de groepen worden momenteel goede vorderingen gemaakt. Op die manier denken we
duurzaam de kwaliteit op niveau te houden.
In een volgende fase houden we u opnieuw op de hoogte.

*Rapport
Sinds we met Snappet werken, vraagt  dat ook om afstemming hoe we dat gaan
weergeven op het rapport. We hebben nu afgesproken dat we voor de betreffende
groepen naast cijfers ook grafieken vanuit snappet gaan gebruiken.

*IPC - assessment for learning
Na de opleiding van Juf Nina en juf Liz als IPC coördinatoren
kwamen we tot de conclusie dat het goed was om ons IPC
onderwijs nog eens onder de loep te nemen. daarvoor hebben we
een trainster uitgenodigd. We zijn al sinds 2012 IPC school en
focussen ons nu op nieuwe ontwikkelingen. Fijn om hier
uitgebreid als team mee bezig te zijn.



In een notendop kunnen we zeggen dat het ons soms moeite kost om de vorderingen bij
thematisch onderwijs weer te geven. Dat is te doen door ons te richten op de
vaardigheden van leerlingen. IPC kent de 3 begrippen KENNIS, VAARDIGHEDEN EN
INZICHT. Vaardigheden zijn goed te meten. Daar gebruiken ze assessments for learning
voor. Hierin kunnen we ons nog ontwikkelen. Even concreet  voor u als ouder: Wanneer
kinderen vaardigheden opdoen, hebben ze vanzelf bepaalde kennis nodig. Samen leidt
dat uiteindelijk tot inzicht bij de leerlingen over wat en hoe ze leren.

Dit schooljaar stellen we ook een nieuw schoolplan op voor de periode 2023-2027. Het is
juist een  geschikt moment om  ons huidige werkwijze te evalueren. Dat helpt enorm om
dan straks juiste keuzes te maken en nieuwe plannen op te stellen.

Voorleeswedstrijd
Namens onze school vaardigen we Senn de Joode af voor deze wedstrijd.
Op woensdag 31 januari vindt de lokale finale plaats in de Marke in Hattem

MR
In september hebben we via het CNV een cursusavond gehad. Dit was een zinvolle avond
waarin onze rechten en plichten m.b.t. het instemmings- of adviesrecht werden
verduidelijkt.
Dinsdag 25 oktober heeft de MR vergaderd. Vanuit de OWG is er uitleg gegeven over de
vrijwillige bijdrage: de inkomsten en de besteding hiervan. We zijn tot de conclusie
gekomen dat de hoogte van het bedrag, ondank de inflatie, kan blijven zoals die is.
Dinsdag 13 december vergaderen we weer. Die avond wordt o.a.  de VSO/ BSO
geëvalueerd. Mochten jullie daar input in willen geven dan kan dat door een mail te
sturen aan mrvanheemstra@gmail.com

Leerlingenraad
Er is een nieuwe leerlingenraad gekozen. Ze vergaderen onder leiding van meester
Tonny ongeveer 1x in de zes weken. In de hal van de school komt een foto van hen te
hangen.
Hoi, ik ben Yfke van Dijk en ik zit in groep 5 bij juf Annelin en juf Mirjam. Ik vind heel veel
dingen leuk op school maar houd vooral van gymmen, turnen IPC en tekenen. Ik vind het
leuk dat ik gekozen ben voor de leerlingenraad en ben benieuwd waar ik dit jaar aan
mee kan helpen.

Hoi, ik ben Yfke, ik ben 10 jaar oud en ik zit in groep 7 van de Van Heemstraschool. Ik ben
gekozen voor de leerlingenraad omdat ik goed ben in overleggen. Ik kan ook heel goed
luisteren naar iemands mening. Mijn hobby’s zijn tekenen, sporten, afspreken en proefjes
doen. Thuis woon ik met mijn moeder, mijn broer en mijn zus.

Hoi ik ben Marit de Haan, en zit in de leerlingenraad.
Ik zit in groep 8 en ben 11 jaar. Ik wou graag in de leerlingenraad omdat ik de school een
fijnere plek wil maken voor iedereen.
Ik zit op jazzballet en ik vis ook graag.😁
Dit was mijn voorstel stukje doei!

Ik ben Elza ten Brinke, ik ben acht jaar. En ik vind het leuk om te skateboarden
en vind het leuk op school. Ik hoop dat iedereen het ook leuk vind op school
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Praktische lessen / ouder gevraagd
We willen graag onderwijs bieden aan alle kinderen. Leerlingen uit groep 5 en 6 die meer
uitdaging nodig hebben, krijgen momenteel elke woensdag een aanbod in de
“Archimedes Klas”. Zo willen we ook leerlingen die gebaat zijn bij meer praktische lessen
tegemoetkomen.
Daarvoor hebben we het plan om elke dinsdagmiddag in eerste instantie kooklessen aan
te bieden aan een groepje leerlingen die hier in onze ogen profijt van kunnen hebben.
Juist die leerlingen kunnen op een praktische manier vaardigheden opdoen:

- door het bedenken van recepten,
- het boodschappen doen,
- met echt geld afrekenen,
- plannen maken,
- ingrediënten voorbereiden,
- wegen en meten,
- uitvoeren van het gerecht,
- presenteren met bijv. menukaartjes,
- opruimen.

Dit willen we doen met leerlingen uit groep 5, 6, 7 en 8, maximaal 8 kinderen per keer.
Omdat het specifieke begeleiding vraagt, is er voordat we starten een vooroverleg. Op dit
moment hebben we al 1 persoon die dit wil doen. Dat vinden we echter niet voldoende.
Daarom zoeken we meer hulp.
Als u zich geroepen voelt en enthousiast bent om hierin te helpen, dan kunt u een
mail sturen naar johanbisschop@stichtingcambium.nl .

Dalton groep 3/4
Groep 3/4 is een geweldige Daltongroep!
Een combinatiegroep is natuurlijk een hele fijne groep
om samen te werken en samen te leren. Maar hoe ziet
dat er dan uit? Onlangs werd deze (terechte) mooie
vraag gesteld. Leerlingen uit groep 3 kunnen stiekem al
een beetje meekijken met groep 4, maar telt dat ook
andersom?
Op een Daltonschool staan samenwerken, vrijheid en
verantwoordelijkheid, effectiviteit, zelfstandigheid en
reflectie centraal. Zo ook in groep 3/4. Samenwerken
doen we de hele dag. Binnen de eigen jaargroep, maar
ook met in de klas. Onlangs brachten we een bezoekje
aan de Franse School. Een prachtig voorbeeld van
samen werken en samen leren en je verantwoordelijk
voelen! De kinderen uit groep 4 lezen de opdracht en de
kaartjes voor en de kinderen uit groep 3 tekenen wat ze
zien, ruiken en voelen. In groep 3 leren we voor het eerst
zelf in te loggen op de computer. Wat fijn dat je dan een
maatje uit groep 4 hebt die je hierbij helpt! Komende
week wordt er een start gemaakt met het werken aan de hand van een weektaak.
Samen bekijken we de verschillen en overeenkomsten tussen de weektaken. Na
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de instructie gaan de kinderen aan het werk. De juf is dan helaas niet altijd
beschikbaar. Maar hoe moet dat dan wanneer je een vraag hebt? De kinderen
leren dat je samen mag werken en elkaar mag helpen op deze momenten. Zo
ben je niet afhankelijk van de leerkracht, maar help je elkaar op weg. Binnenkort
gaan we leren zelf na te kijken. Dat vinden we best een beetje stoer en spannend
tegelijk. Zou het ons lukken? Samenvattend kunnen we stellen dat je op
verschillende manieren van elkaar kunt leren: groep 3 van groep 4 én groep 4 van
groep 3!

Agenda

2 november Dankdag in groepen, school gewoon om 12.30 uur uit

3 november Schoonmaakavond

18 november maandviering

22 en 24 november oudergesprekken

25 november Nieuwsbrief 3

2 december Sinterklaas op school

22 december Kerstviering

23 december Nieuwsbrief 4

23 december t/m 6 januari Kerstvakantie

Partou Uilennest

Peuteropvang: 2 – 4 jaar Buitenschoolse opvang: 4 – 12 jaar:

Openingsdagen en tijden:                                        Openingsdagen en tijden:

maandag en donderdag                                           maandag, dinsdag en donderdag

van 8:30 – 12:30 uur                                                      van 14:00 – 18:30 uur

Vestigingsmanager Marianne Balster geeft u graag een vrijblijvende rondleiding. U kunt
haar mailen op marianne.balster@partou.nl of bellen op 06-52757692.

Meer informatie over onze vestiging leest u op: www.partou.nl/uilennest

http://www.partou.nl/uilennest

