Nieuwsbrief 30 augustus 2019
Agenda
2 september:
3 september:
4 september:
5 september:
9 september:
10 september:
23 september:
24 september:
25 september:
26 september:

Vergadering ouderstichting
Info avond groep 3
Info avond groep 1/2
Bezoek huisvuilcentrale groep 7/8
Samen Doen Festival
Ouderavond groep 8
NIO groep 8
Drempelonderzoek groep 8
Schoolfotograaf
Inloopavond groep 4 t/m 7

Algemeen
Welkom
Maandag hebben we de schooldeuren weer geopend voor alle leerlingen. Wat was het fijn
om iedereen opnieuw te mogen verwelkomen na de vakantie! Er zijn deze week zowel oude
als nieuwe gezichten door de deur gekomen. Welkom allemaal! We willen iedereen een heel
plezierig en leerzaam schooljaar toewensen.
Even voorstellen: nieuwe schoolleider
Graag stel ik mij aan u voor. Mijn naam is Maartje van Leussen. Ik ben
getrouwd en heb 3 kinderen. Onze dochters zitten in groep 3 en 4 en onze
zoon gaat volgend jaar naar de basisschool.
Inmiddels ben ik 17 jaar werkzaam in het basisonderwijs. De afgelopen 10
jaar heb ik met veel plezier als adjunct-directeur en vervolgens als
schoolleider op basisschool Erasmus (SaKS) in Daalmeer gewerkt. De tijd
was rijp om een nieuwe stap te zetten. Dat mag ik doen op de school die ik altijd een warm
hart heb toegedragen. Met veel zin ben ik vorige week begonnen op mijn nieuwe plek. De
diversiteit van de leerlingen en ouders gecombineerd met uitdagend onderwijs in beweging
maakt dat ik mij thuis voel op deze school.
Op dinsdag, woensdagochtend, donderdag en vrijdag ben ik op school. Ik kijk uit naar een
fijne samenwerking. De deur staat voor u open!
Schoolkalender
Aan het begin van deze week is aan ieder gezin de jaarkalender uitgedeeld. Hierop ziet u in
één oogopslag alle studiedagen en vakantiedagen staan. Hangt u deze op een goed zichtbare
plek in huis? En bewaar hem goed, want we delen deze kalender maar 1 keer per jaar uit.
Studiedagen
In de laatste week van de zomervakantie hebben wij 2 studiedagen gehad. De eerste dag
stond in het teken van de wereldoriëntatiemethode Jeelo. Het team heeft gewerkt aan
vaardigheden om projecten goed te kunnen organiseren en de activiteiten in een
circuitvorm aan te bieden.

Gezamenlijk is gewerkt aan de voorbereiding van het eerste thema “Zorgen voor jezelf en
de ander”. Dit thema gaan we openen op maandag 9 september tijdens het “Samen Doen
Festival”.
De tweede dag stond in het teken van PBS en groepsdoorbroken werken. Om uw kinderen in
het gedrag goed te kunnen ondersteunen en ze een stap verder te brengen in hun
ontwikkeling is het belangrijk om te kijken op welke momenten zij ergens problemen mee
hebben. Om dit te kunnen doen hebben wij voor een methode gekozen om alle incidenten
goed bij te kunnen houden. De bedoeling is dat iedere leerkracht op basis van data een
passende hulp aan kinderen kan bieden. Onze gedragsspecialist, juf Maaike, ondersteunt het
team op dit gebied. Heeft u hierover vragen, dan kunt u altijd bij de leerkracht van uw kind
of juf Maaike terecht.
Groepsdoorbroken werken
Aan het einde van het vorig schooljaar hebben wij u geïnformeerd dat wij dit schooljaar
meer groepsdoorbroken willen werken. Juf Maaike en juf Diana hebben de afgelopen
periode hebben heel hard gewerkt om de roosters van de groepen 5 t/m 8 in elkaar te
zetten zodat we deze week gelijk een goede start hiermee konden maken.
Juf Diana is onze rekenspecialist. Zij heeft aan het team een workshop gegeven over het
werken met rekendoelen. Deze workshop was heel waardevol voor de leerkrachten.
Het waren leerzame studiedagen en de sfeer zat er goed in. Het team heeft veel zin in dit
schooljaar!
Namen lokalen
Wij vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde namen gebruikt voor de verschillende
ruimtes in de school. Dit geeft ook duidelijkheid naar de leerlingen toe.
Misschien heeft u het al gezien: in het hoofdgebouw hebben we nu een Rekenplein,
een Taalplein, een Werkplein (boven en beneden naast groep 3) en een Doe-plein (voorheen
handvaardigheidslokaal). Deze pleinen zijn ingericht met verschillende soorten
werkplekken en uitdagende hoeken. Er wordt al heel ijverig groepsdoorbroken gewerkt op
de pleinen en de leerlingen komen er graag.
Even delen
Groepsdoorbroken werken: eerste ervaringen
Werken met breukendoosjes, genres van verschillende boeken benoemen, kiezen van een
extra Jeelo-opdracht of ontdekken wat een rolmaat is? Het zijn enkele activiteiten die de
afgelopen week hebben plaatsgevonden op het taalplein en het rekenplein. De
groepsdoorbroken lessen zijn hiermee gestart. Kinderen uit groep 5 tot en met 8 kwamen
samen om met juf Diana of juf Maaike te werken aan hun persoonlijke doelen. Sommigen
kregen extra instructie, anderen een verrijkende opdracht. De komende weken zullen steeds
meer kinderen aansluiten bij één of meerdere activiteiten. Dat de kinderen deze activiteiten
leuk vinden, blijkt wel uit de opmerking van een leerling tijdens de meet- en weegles: “Dit is
echt véél leuker dan rekenen!”.

Stepjes
We zien dat een aantal leerlingen op hun step naar school komen. Dat is superleuk! We
kunnen deze stepjes echt helaas niet binnen laten staan. Nu staan de stepjes buiten naast de
ingang, maar we zien dat deze niet op slot staan. We willen u dringend adviseren om de
stepjes op slot te zetten of in de ochtend weer mee naar huis te nemen.
Brede school
Ook dit schooljaar organiseren wij weer verschillende naschoolse activiteiten. Op de
vernieuwde website www.stadskidsalkmaar.nl zijn verschillende activiteiten zichtbaar waar
u uw kind voor kunt inschrijven. Binnenkort zullen er nog meer activiteiten bijkomen. Houdt
u de website goed in de gaten!
Kwink
Als kinderen weten waar ze goed in zijn en waar hun grenzen liggen,
hun (heftige) emoties zelf kunnen reguleren, zich kunnen inleven in
anderen, vriendschappen kunnen onderhouden, samen kunnen
werken en verantwoorde keuzes kunnen maken, zijn ze veel beter in
staat om succesvol te kunnen meedoen aan onze samenleving. En
precies die vaardigheden ontwikkelen we op onze school met de
methode Kwink voor sociaal-emotioneel leren.
Dit schooljaar komt er iedere tien weken een stukje in de nieuwsbrief.
Hierin wordt het onderwerp van vijf lessen genoemd en iedere les duurt twee weken. In de
klas van uw kind hangt het doel dat op dat moment centraal staat.
De komende tien weken:
Les 1: Samen werken aan een veilige groep (1). Over: de voorwaarden om tot een gezellige
en sociale groep te komen. Inclusief afspraken (normen) en begrijpen wat belangrijk is
(waarden).
Les 2: Samen werken aan een veilige groep (2).
Les 3: Positieve communicatie. Over: Aanleren van invoelende en weloverwogen
communicatie met behulp van een basistechniek die kinderen vaker kunnen toepassen.
Les 4: Omgaan met conflicten. Over: Aanleren van een techniek die kinderen helpt om op
een goede manier met een conflict te kunnen omgaan. Voor zichzelf en met anderen.
Les 5: Samenwerken met verschillende klasgenoten. Over: Iedereen is anders. Iedereen
heeft een andere rol in de groep. Hoe ga je daar goed mee om.
Gezonde school
De Poetsbus is onderweg naar de Kardinaal de Jong!
De Poetsbus parkeerde in juli 2017 voor het eerst haar omgebouwde
Amerikaanse schoolbus voor de deuren van de Kardinaal de Jong.
72% van de deelgenomen leerlingen kon onze zorg extra gebruiken, denk hierbij aan
kinderen met ontstoken tandvlees, gaatjes (18%) en beugels.

Deze groep heeft in november 2017 opnieuw de Poetsbus bezocht met
een positief effect; 49% van de kinderen poetste beter ten opzichte van
ons eerste bezoek!
Op maandag 30 september is het tijd voor ons volgende bezoek. Hierbij
nodigen we alle kinderen uit die zich tijdens het eerste bezoek hebben
opgegeven en nog staan ingeschreven. Indien u uw kind wilt afmelden
voor dit project kunt u een e-mail sturen naar: afmelden@poetsbus.nl of
het formulier retourneren dat uw kind meekrijgt naar huis.
Ook nieuwe kinderen krijgen de mogelijkheid om zich op te geven. Op donderdag 12
september organiseert de Poetsbus klassikale poetslessen, nieuwe leerlingen ontvangen dan
een introductiebrief plus aanmeldingsformulier.
Jeugdtandverzorging Poetsbus richt zich op het voorkomen van gaatjes onder de NoordHollandse jeugd. Dit is hard nodig, want meer dan de helft van het kindergebit heeft gaatjes!
De Poetsbus is geen vervanging voor de tandarts maar een toevoeging aan preventie. In de
Poetsbus leren de kinderen hoe ze hun tanden beter kunnen poetsen.
Een bezoek aan de Poetsbus, evenals de halfjaarlijkse controles bij de tandarts, worden
beiden 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie en een
introductiefilm van ons project en werkwijze zie: www.poetsbus.nl . Tot 12 en 30
september! Met vriendelijke groet, Het Poetsbus team
Uitnodiging dialoogavond katholieke identiteit SaKS scholen
Op dinsdag 10 september om 20.00 uur zal er een dialoogavond plaatsvinden over de
katholieke identiteit van de SaKS scholen waaronder ook onze school valt. U wordt
uitgenodigd om over uw verwachtingen en behoeften over dit thema in gesprek te gaan met
het bestuur van SaKS. Deze avond wordt naar aanleiding van vragen van ouders uit de
katholieke parochies georganiseerd. Het bestuur wil deze en andere ouders die zich
aangetrokken voelen tot dit thema graag horen.
Tijdens deze avond zal aan u als ouder worden gevraagd wat u vindt van de manier waarop
op de school van uw kind wordt omgegaan met de katholieke identiteit. Mist u iets? Vindt u
dat er voldoende aandacht aan wordt besteed? En er kunnen ook andere vragen die naar
aanleiding van dit thema ter tafel komen, besproken worden. De bedoeling is om een open
dialoog te voeren waarin we willen onderzoeken wat ouders in het algemeen verwachten
ten aanzien van het thema identiteit/ levensbeschouwing.
Wilt u deelnemen aan deze avond? Mail dan naar t.vd.broek@saks.nl
De locatie zal aan de aangemelde ouders per mail bekend worden gemaakt op vrijdag 6
september 2019.
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