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Vanuit de directie
Deze week hebben we afscheid genomen van Juf
Annerieke. Dinsdag had zij een feestelijke dag
waarin de leerlingen van groep 3/4 kadootjes aan
haar gaven. Donderdag hebben we als team
stilgestaan bij de bijdrage van Annerieke aan
Cambium en met name de Van Heemstraschool.
Nogmaals dank voor de inzet en de manier
waarop ze dat heeft gedaan.
Annerieke is een gedreven collega geweest die
haar vaardigheden op vele momenten liet zien.
Daar zullen we nog vaak aan terugdenken.
Inmiddels is ze al enthousiast begonnen bij haar
nieuwe werkgever, Onderwijs Connected. We
wensen haar daarbij veel succes.

Wat school betreft, kijken we terug op een
intensieve periode van toetsen afnemen, rapporten maken en gesprekken voeren.
Na de voorjaarsvakantie gaan we ons richten op de toekomst. De nabije toekomst
van komend schooljaar. Welke keuzes gaan we maken wat betreft de
groepenverdeling. Voor ons is het een uitdaging om 7 groepen te maken. We
proberen om een formatie te kiezen waarbij alle leerlingen zo goed mogelijk tot
leren komen. Dat betekent dat de huidige samenstelling van een of meer
groepen kan veranderen.

Voor de langere termijn gaan we bezig met het schoolplan voor de komende 4
jaar 2023-2027. Daar gebruiken we met name studiedagen voor die we in mei
hebben gepland.  Vooraf evalueren we wat we al gerealiseerd hebben en waar we
tevreden over zijn. Daarbij denken we ook na over de wensen die wij als team
hebben voor 2027.



Personeel
Juf Jeanine en juf Linda hebben allebei dezelfde operatie met succes ondergaan.
Juf  Jeanine zal na de vakantie haar werk weer hervatten. Fijn dat meester Klaas
haar vervanging zo heeft opgepakt. Juf Linda heeft nog een paar weken
hersteltijd nodig. Op de maandagen en dinsdagen na de vakantie zal juf Jorinde
lesgeven. Ze kent de groep en de werkwijze heel goed. De woensdagen zal juf Liz
voor Linda werken.
Met Juf Rimke komt er langzaam weer een beetje licht in haar proces. Het
voorjaar zal dat zeker versterken. Gelukkig is de vervanging opgelost doordat juf
Loes 4 dagen in de groep is gaan werken en juf Annelin de woensdag in groep 7
lesgeeft.

Traject PO raad
Op de laatste studiedag hebben we intensief gekeken naar de opbrengsten  van
het afgelopen halfjaar.De insteek  was om samen oorzaken te bedenken voor de
goede of minder  goede resultaten. Door die oorzaken stuk voor stuk te
onderzoeken, zochten we naar de “hefboom” die uiteindelijk tot het beste
resultaat kan leiden. Alle leerkrachten waren tevreden over de vorderingen van de
groepen. Op alle vakken scoorden we op het niveau dat bij onze school past. Een
hefboom kan dus ook zijn: Doorgaan met wat tot nu toe goed werkt. Dat is een
fijne constatering. Wel zagen we met name op het gebied van lezen nog veel
groeimogelijkheden. We zien dat het enorm helpt wanneer  kinderen veel lezen.
Niet alleen op school maar juist ook thuis. Ouders kunnen daar ook een goede
voorbeeldrol in spelen. Elke leerkrachten heeft voor zijn/haar groep de nieuwe
kennis en inzichten verwerkt in groepsplannen voor de  rest van dit schooljaar.

Biddag
Net als dankdag vieren we ook biddag in de groepen zelf. Het thema is dit jaar
“Zie jij  het ook?” Het gaat over wat we niet zien maar er wel degelijk is. Soms
komen we mensen  tegen die ons de ogen openen. We steken daarom in op het
gebed om open ogen. Opdat we zien dat we op God mogen vertrouwen voor
alles wat we nodig hebben. Want…

● Als christen geloven we dat God er is, ook als we Hem niet zien
● we weten dat  Hij voor ons leven, voedsel, en (school)werk zorgt, ook al

kunnen we niet altijd zien hoe Hij  dat doet
● we geloven dat we eeuwig leven kunnen hebben, doordat Jezus Christus

voor onze zonden is  gestorven (en weer opgestaan) , ook al waren we er
niet bij toen dat gebeurde



Dalton groep 3:
Eén van de pijlers van Dalton is effectiviteit. Ook in groep 3 willen we de
onderwijstijd zo effectief mogelijk benutten.  De leerlingen werken van 8:30 - 8:50
zelfstandig aan de weektaak. Ze maken de lessen die de dag ervoor uit zijn
gelegd. Dat is een mooi moment voor de leerkracht om individueel of met kleine
groepjes leerlingen te werken. Dat kan extra oefening zijn, uitleg van verdiepende
lesstof of pre-teaching. Zo winnen we tijd om  tijdens de taal-/leesles alle
aandacht aan het lezen geven.

Vanuit de MR
Per 1 februari heeft de MR een jaarcontract voor partnerschap met het CNV. Dit
willen we gebruiken om advies te krijgen zodat we weten hoe om te gaan met de
vertraging van het te bouwen IKC. Daarnaast willen we kijken hoe we ervoor
kunnen zorgen dat het huidige gebouw werkbaar blijft, wie daar verantwoordelijk
voor is en wie dit financiert.
Verder zijn we het huishoudelijk reglement aan het compacten en herschrijven.
Onze volgende vergadering is op 7 maart. We bespreken dan het vakantierooster,
de begroting van de VHS en het schoolplan. Daniëlle Libert komt vanuit de GMR
onze vergadering bijwonen.

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

27 februari - 4 maart voorjaarsvakantie

8 maart biddag

15 maart schoonmaakavond

27 maart verkeersexamen theorie groep 7

31 maart Nieuwsbrief 7



Vanaf begin dit jaar,2023, hebben wij zowel bij de POV als de BSO een stagiaire
die ons komt helpen.

Hier onder stelt zij zich even voor:

Mijn naam is Nicole van Lith, ik ben 17 jaar oud, woon in Wapenveld en zit op het
Deltion College in Zwolle. ik loop dit jaar stage bij het Uilennest en heb er heel

veel zin in! Ik loop stage bij de POV, hier ben ik op de maandagochtend. Ook loop
ik stage bij de BSO op de maandagmiddag en dinsdagmiddag. Dit is mijn eerste
leerjaar van de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Ik heb voor

deze opleiding gekozen, omdat ik het heel leuk vind om met kinderen te werken.
Hiernaast vind ik het erg belangrijk dat ze met plezier naar de groep komen en
ook weer met een lach naar huis gaan. Verdere hobby´s van mij zijn dansen en

zingen. Ik hoop dat jullie mij zo ook een klein beetje beter hebben leren kennen,
bedankt voor het lezen!

Groetjes Nicole en de pov en bso.

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

