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Terugkoppeling Panelavond 14 januari
Afgelopen maandag was de 2e panelavond van dit schooljaar. De OV
was vertegenwoordigd met 5 leden. Indra Laferte, voorzitter, heeft
samen met de aanwezige ouders en personeelsleden het jaarverslag
doorgenomen. We kunnen spreken van hele mooie ontwikkelingen. Zo
is er weer een volwaardige OV met 9 leden en 9 commissies. Het
jaarverslag staat ook op onze site.
Het vervolg op de panelavond stond in het teken van ons daltononderwijs. We zijn
gestart met een Quiz via het programma Kahoot! onder leiding van Dewie. De vragen
waren om de voorkennis van iedereen wat te activeren. Iedereen wist de 5 kernwaarden
van het Daltononderwijs en wat er onder wordt verstaan. Wie de grondlegster was van
Daltononderwijs.. dat was nog best een lastige. Voor wie het niet weet: Helen Parkhurst
(en niet Theo Thijssen 😊).
Het doel van deze avond was om samen met ouders/verzorgers en personeelsleden in
gesprek te gaan over ons daltononderwijs. Waar staan we? Wat typeert Kindcentrum
Theo Thijssen? Wat zijn onze sterke kanten en waar gaan we mee aan de slag?
Eén van de ontwikkelingen die op het programma staat voor de komende jaren is de
verbouw of nieuwbouw van kindcentrum Theo Thijssen. De aanwezigen hebben een
kleine inkijk gehad in de eerste ideeën die er liggen voor de nieuwbouw-optie.
Tijdens een ‘brainstorm’ ronde liepen we met z’n allen over het leerplein van de
bovenbouw. De 5 kernwaarden stonden op 5 grote vellen met daarnaast de competenties
op leerling-niveau, leerkrachtniveau en schoolniveau. Iedereen kon m.b.v. post-its zijn
vragen, gedachten, ideeën, tips en tops bij de verschillende kernwaarden zetten. Toen
iedereen klaar was, deden we een ronde ‘final check’ waarbij iedereen nog kon reageren
op elkaars post-its door reacties en/of vragen erbij bij te zetten.
De terugkoppeling deden we weer in groepsverband. Onder leiding van Kim, Dewie en
Sandy werden de 5 kernwaarden samengevat waarbij iedereen nog nadere toelichting
kon geven, vragen kon stellen en reacties kon geven. Het belangrijkste punt dat naar
voren kwam is dat de nadruk niet op de taak moet liggen, maar op het leerproces en de
leerontwikkeling van kinderen. Dit gegeven hebben we zelf ook in beeld en gaan we de
komende 4 jaren zeker vorm aan geven.
Deze avond was samen met de eerste panelavond een aanzet tot het betrekken van jullie
als ouders/verzorgers bij het tot stand komen van ons nieuwe schoolplan. Het schoolplan
is als het ware de blauwdruk voor ons onderwijs voor de komende 4 jaren. Wij hechten
veel waarde aan uw mening en ideeën. Want we streven immers hetzelfde doel na:
optimale ontwikkeling voor het kind.
Er waren 11 ouders aanwezig. Voor een school met op dit moment ruim 270 kinderen is
dit wel jammer. Dit betekent niet dat we ontevreden zijn, want ieders inbreng was
ontzettend verrijkend. Wel zou het mooi zijn wanneer we dit met meer van jullie kunnen
delen. Dus we blijven hopen op een grotere opkomst tijdens de 3 e panelavond op 15
april. Hopelijk tot dan!
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Wand op leerplein onderbouw
De wand staat en de laatste afrondingen worden op
dit moment uitgevoerd. We zijn ontzettend blij met
de extra ruimte.
De kinderen van juf Lisette konden tijdens de
middagkeuze ook er voor kiezen om even te kijken
bij de bouwvakkers. Voor zowel de heren van Klok
als de kinderen een hele leuke ervaring.
De overlast viel enorm mee. Ze hielden continue
rekening met de kinderen op de gang. Top heren, dank jullie wel. En als dank hebben
een aantal kinderen mooie tekeningen gemaakt. Beide heren hebben een doosje Merci
gekregen met natuurlijk de mooie tekeningen erbij. Ze waren er stil van 😊

Van de oudervereniging: even voorstellen
Mijn naam is Bithja Broekema en ik ben de
moeder van Jesse, Luca (groep 6), Eva (groep
5) en Sanne. Al vele jaren ben ik verbonden
aan de oudervereniging van kindcentrum Theo
Thijssen: eerst als gewoon lid en daarna als
secretaris. Als secretaris zorg ik onder andere
voor de agenda en de verslaglegging van onze
vergaderingen.
In mijn dagelijkse leven ben ik docent
Nederlands op een middelbare school.
Onderwijs en ouderbetrokkenheid zijn voor mij
onlosmakelijk met elkaar verbonden en juist
daarom is een actieve, zichtbare oudervereniging in mijn ogen belangrijk. Het is mooi
hoe we hier samen met het team en enthousiaste ouders de afgelopen tijd vorm aan
hebben kunnen geven.
Ik hoop dat we dit ook in dit nieuwe jaar samen verder mogen vormgeven. Een eerste
stap is tijdens de jaarvergadering van 14 januari jl. gemaakt. Namens de
oudervereniging wil ik iedereen graag bedanken voor de interesse hierin. Alle informatie
over de oudervereniging zoals notulen of activiteiten kunt u vinden op de website van de
school. Bij vragen kunt u natuurlijk altijd een mail sturen naar
oudervereniging@obstheothijssen.nl.

Tijdelijke instroomgroep
Afgelopen maandag hebben de ouders en verzorgers van groep 1/2 een brief ontvangen
over de tijdelijke instroomgroep die we vanaf 4 februari gaan starten.
Op dit moment is de organisatie van onze kleutergroepen zo dat elke groep gedurende
het schooljaar groeit door de instroom van 4-jarigen. We bemerken dat naarmate de
groepen groter worden het steeds lastiger wordt om aan alle kinderen de aandacht te
geven die ze nodig hebben.
Nu kunnen wij vanaf februari tot het eind van dit schooljaar een extra leerkracht
inzetten. Wij hebben ervoor gekozen om bij de kleuters tijdelijk een extra groep te
starten, ook wel een instroomgroep genoemd. Tot de zomervakantie zullen kinderen die
4 zijn geworden in deze groep komen. Ook willen we de 4-jarige kinderen die vanaf
oktober 2018 zijn gestart bij ons op school in deze tijdelijke instroomgroep plaatsen.
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Wat houdt dit in de praktijk in?







Door een tijdelijke nieuwe groep te starten bieden we de jonge kinderen (4jarigen) meer tijd en aandacht voor de specifieke onderwijsbehoeften die bij hun
leeftijd passend zijn. Zo vraagt een 4-jarige op het gebied van zelfredzaamheid en
ook zelfstandigheid andere begeleiding van de leerkracht dan een groep 2
leerling.
De instroomgroep start met 14 kinderen en zal geleidelijk groeien tot 27
leerlingen.
In het nieuwe schooljaar (2019-2020) worden de kinderen van de instroomgroep
verdeeld over de nieuwe groepen 1/2. Er wordt dan gekeken naar onderwijs- en
zorgbehoeften en eventuele vriendjes en vriendinnetjes. Dit gebeurt in goed
overleg met u als ouder(s)/verzorger(s).
Voor de huidige groepen 1/2 geldt dat de groepen iets kleiner worden en er geen
instroomleerlingen gedurende dit schooljaar bij zullen komen. De groepen hebben
dan ongeveer 22 tot 24 kinderen per groep.

De nieuwe ruimte in de onderbouw is voor meerdere doeleinden in te zetten. Het komt
nu zo uit dat wij er direct de instroomgroep kunnen huisvesten. In de MR vergadering
van 21 januari zullen wij bespreken hoe wij op langere termijn de ruimte gaan gebruiken
en hoe wij in de toekomst willen omgaan met instroomleerlingen.
De leerkracht van de instroomgroep wordt juf Annick Fleddérus. Zij is nu ook werkzaam
als leerkracht in groep 1/2A, naast juf Gea Ensing, en dus al bekend bij de kinderen.

Parkeerproblematiek en verkeersituatie rondom de school
De parkeerproblematiek rondom de school is bij iedereen
bekend. Ook zorgt het parkeren in de buurt van de
school soms voor onveilige situaties.
Samen met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland
(VNN) gaan we na de voorjaarsvakantie een actie
uitzetten. De vrijwilligers van VVN zullen op afgesproken
tijden bij de start van de school aanwezig zijn om de
verkeerssituaties en parkeerproblematiek te observeren.
En ze willen graag met u als ouders en verzorgers
spreken om te horen wat uw ervaringen zijn.
Een eerste aanzet om in beeld te brengen waar geparkeerd kan worden rondom en in de
buurt van de school is het overzicht op de volgende pagina.
In de voorjaarsvakantie worden alle gele strepen vernieuwd en/of geplaatst.
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Uit de kalender
- 17 januari: groep 8 voorlichting van Quintus (Nassau College)
- 21 t/m 25 januari: toetsweek groep 3 t/m 7
- 21 januari: extra MR vergadering
- 24 januari: groep 1/2A bibliotheek
- 25 januari: Media Wijsheid tijdens de grote keuze (u kunt zich opgeven)
- 28 januari t/m 1 februari: toetsweek groep 3 t/m 8
- 29 januari: groep 1/2C bibliotheek
- 1 februari: themadag groep 3: Thema ‘respect’
- 4 februari: administratiedag leerkrachten, leerlingen vrij
- 5 februari: MR vergadering
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