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Vanuit de directie
Het jaar 2023 is alweer in volle gang. Voor veel basisscholen is het  een cruciaal jaar. Voor
ons ook! Terwijl de griepgolf door het (onderwijs)land gaat, proberen we alles draaiende te
houden en ook al te kijken naar de toekomst We zijn bezig met de voorbereidingen voor
een nieuw schoolplan. Elke school maakt een schoolplan voor 4 jaar. Dit jaar voor
2023-2027. Samen met de andere Cambiumscholen verversen we het Strategisch
Beleidsplan. Daaruit komen onderdelen die in de afzonderlijk schoolplannen weer
terugkomen. Het vraagt veel overleg, creativiteit en doelmatigheid om de juiste keuzes te
maken. In ons geval hebben we de twee studiedagen in mei hiervoor gereserveerd. Tot
die tijd zijn we bezig onze huidige plannen zo goed mogelijk te realiseren. We volgen IPC
trainingen en een training feedback geven en ontvangen. Onderdelen die stuk voor stuk
dienen om ons onderwijs steeds beter te maken. Uiteindelijk met het doel dat de
kinderen groeien in hun vaardigheden.
Dat willen we u graag laten zien en vertellen.
Voor u als ouders betekent het dat we u binnenkort zien en horen bij de
rapportbesprekingen. Graag tot ziens!

Personeel
Hoe snel kunnen zaken veranderen?
In de vorige nieuwsbrief dachten we al een mooie oplossing te hebben gevonden voor de
vervangingen. Een maand later is alles weer  anders. Hieronder een update:

- Juf Linda staat op de planning om een galblaas operatie te ondergaan. Zij kan
daardoor nog niet starten volgende week. Voor ons was het logisch om juf
Annerieke te vragen om dit verlof op te vangen. Beter voor  de  continuïteit van de
groep 3/4 . Het is dus de bedoeling dat juf Annerieke samenwerkt met juf Liz tot juf
Linda hersteld is.
Inmiddels is bekend dat juf Linda 17 februari geopereerd kan worden.

- Juf Annerieke mogen we feliciteren met een nieuwe baan. Vorig schooljaar legde
ze haar IB taken aan de kant na het behalen van haar masterstudie. Dit schooljaar
oriënteerde Annerieke zich op een passende uitdaging. De afgelopen is die
zoektocht in een stroomversnelling geraakt. Per 1 maart a.s. begint ze aan een
nieuwe uitdaging.  Wij zijn natuurlijk blij voor haar, maar het betekent opnieuw
een afscheid van een leerkracht/IB-er die jarenlang veel voor school heeft
betekend.
Hoe dat afscheid vorm krijgt wordt op een ander moment gecommuniceerd.



- In groep 7 wordt het vertrek van juf Jaline ook anders opgevangen. Juf Loes gaat
met ingang van 6 februari vier dagen werken. (Juf Annerieke is immers nodig in
groep 3/4!). Dat worden de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Juf Annelin
zal elke woensdag in groep 7 werken. Dit is gepland tot einde schooljaar.

- Juf Jeanine wordt morgen (zaterdag 28 januari) opgenomen voor een
galblaasoperatie. Daarvoor staat normaal  een herstelperiode van 3 weken voor. Tot
de voorjaarsvakantie vervangt Klaas Mijnheer haar grotendeels.

De betreffende groepen evenals de MR hebben hierover al eerder bericht gekregen.

Traject PO raad
Aanstaande woensdag zijn alle kinderen vrij vanwege een studiedag. Wij gaan ons dan
bezighouden met het analyseren van de toets opbrengsten van de afgelopen periode.
Voor nieuwe ouders de toelichting dat wij 2 keer per jaar IEP-toetsen afnemen voor de
vakken Lezen, Taal en Rekenen. (in mei/juni is de volgende toetsperiode) De letters IEP
staan voor Inzicht Eigen Profiel. We volgen hiermee de vordering van de kinderen.

Als team kijken we dan naar de resultaten van de leerlingen per groep in vergelijking met
die van het afgelopen jaar. Ook vergelijken we het met landelijke scores van andere
scholen. We bespreken mogelijke oorzaken van onderdelen die goed of minder goed zijn
gegaan.  Samen bedenken we effectieve oplossingen als acties ter verbetering voor de
komende periode. Erg belangrijk om daar als team in het geheel tijd voor te hebben.

Dalton groep 5:
Dit jaar zijn wij begonnen met het werken in Snappet met taal, spelling, rekenen en
technisch lezen. Dit werken in Snappet geeft ons de kans om nog meer te werken aan
zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Wij kunnen heel goed op onze tablets zien welke
doelen wij al goed beheersen en waar wij wat extra hulp en oefenen bij nodig hebben.
We kunnen hierin al steeds beter keuzes maken, vooral tijdens het zelfstandig werken aan
ons werkpakket.  Wat wij ook goed oefenen in groep 5 is wat je kunt doen wanneer de juf
je niet direct kan helpen. Zij loopt telkens rond door de klas, maar wanneer zij iemand
anders helpt, weet ik dat ik de opgave moet overslaan en de juf kan vragen wanneer zij
langs komt. Ik ga dus niet meer zitten wachten met mijn vinger omhoog 😅🙈.  Als het
stoplicht op oranje staat kan ik ook mijn buurmeisje/jongen vragen.
Ook zijn we goed bezig met het leren plannen en bijhouden van al het werk dat gedaan
moet worden op onze weektaak. Elke maandagochtend gaan we samen met juf Annelin
de weektaak plannen en juf Mirjam kijkt aan het eind van de week met ons of het gelukt
is.  Het afkleuren vergeten we nog wel eens, maar gelukkig gaat dit steeds beter.
Zoals jullie zien, zijn wij dus veel aan het leren.💪
Groetjes,  alle kinderen van groep 5!!



Agenda (de in kleur gearceerde regels zijn data die afwijken van de schoolkalender)

31 januari MR  vergadering

1 februari ingelaste studiedag, leerlingen zijn vrij

week 7 (13-17 februari) 10 minutengesprekken

22 februari rapport mee

27 februari - 4 maart voorjaarsvakantie

8 maart biddag

15 maart schoonmaakavond

27 maart verkeersexamen theorie groep 7

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

