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5 december 2019
Uit de directiekamer.

De gezelligste dagen van het jaar komen er weer aan. Eerst het avondje van Sinterklaas en daarna gaan we alweer
richting de Kerst! Wie weet gaat het wel heel koud worden en misschien valt er wel een laagje sneeuw en kunnen
we een sneeuwpop maken! Hier op school zal het in ieder geval weer heel knus en sfeervol worden. Met mooi
verlichte kerstbomen, versierde klaslokalen, een kerststal én natuurlijk mogen we weer onze prachtigste kleren aan
naar het kerstdiner! We gaan er een paar feestelijke weken van maken!
Echter hebben we morgen natuurlijk nog het grote sinterklaasfeest op schoolB. Wat zullen sint en zijn pieten nu
weer beleven? Hoe gaan ze dit jaar schoolB weer bereiken? We gaan het zien en meemaken.
Ook wil ik dit moment pakken om even terug te blikken, stil te staan, maar vooral ook om vooruit te kijken. Het gaat
goed op schoolB. De groepen zijn gevuld, de leerkrachten zitten goed op hun plek en er wordt hard gewerkt.
Terugblikken, stilstaan en vooruit kijken…..
Want wat is er weer een hoop beweging in de school geweest. Vanaf de eerste schooldag na de zomervakantie tot
nu zijn er 34 nieuwe leerlingen bij ons gestart. Na januari hebben we 20 nieuwe aanmeldingen op de lijst staan. Dit
is één van de redenen om per 30 maart met een 4e kleutergroep te gaan starten.
We zijn flink aan het groeien. En daar zijn wij best trots op. Ook zijn er een aantal kinderen naar een andere school
gegaan. Juf Wijke en juf Veronique zijn na hun zwangerschapsverlof weer gestart op school, waar we ook erg blij
mee zijn. Juf Pascalle is afgelopen maandag geopereerd en daar hebben we gelukkig vervanging voor weten te
vinden. Juf Patricia, meester Youp en juf Zanneke zijn bij ons op school gestart. Juf Esther is bezig met afstuderen en
met haar onderzoek “ontdek je talent” op schoolB. Juf Nicole is ons komen versterken op de donderdagen. Zij geeft
dan de Sophialessen “pluslessen” voor groep 3 t/m 8.
Onderwijskundig zijn we bezig met een pilot vanuit een digitale reken methode in groep 5. We zijn bezig om het
Engels in ons onderwijs nog meer gestalte te geven. Ook zijn we bezig om de kwaliteit nog meer te perfectioneren.
Morgen hebben we een studiedag taal en spelling op de planning staan. Deze dag gaan we gebruiken om ons
leesprotocol te bespreken en de afspraken rondom spelling en lezen te borgen. SchoolB is uitgeloot om mee te gaan
doen met het onderzoek burgerschapsvorming en socialisatie. Dit houdt in dat groep 7 en 8 een vragenlijst gaan
krijgen. Deze vragenlijst gaat over wat leerlingen weten van democratie, over samenleven, over de omgang met
verschillen tussen mensen, en over de omgang met conflicten. In deze vragenlijst worden leerlingen gevraagd naar
hun kennis van en naar hun mening over bovenstaande thema’s. Daarnaast wordt, op een andere dag aan zes
leerlingen in de klas gevraagd mee te doen aan een groepsgesprek over burgerschapsactiviteiten op de school. Zo
dragen wij bij aan verdere ontwikkelingen binnen het onderwijs. Verder zijn we op school gestart met een
plusproject voor kleuters. Kleuters die toe zijn aan extra uitdaging in de groep gaan hieraan meedoen op verzoek van
de leerkrachten. We starten allereerst met een pilot De projecten zullen vanuit een thema worden aangeboden
waarbij aan de hand van een prentenboek aan de slag wordt gegaan met allerlei activiteiten. Hierin wordt onder
andere geoefend met klanken, letters, meten, probleemoplossend denken en wereldoriëntatie. Het eerste thema
gaat over sterren planeten.
Stil staan bij het team.
Ook wil ik even stilstaan bij dit fantastische team van mensen om mij heen, zonder hen lukt het me niet om er zo’n
fijne school van te maken. Het personeel dat er iedere dag weer voor zorgt dat uw kind gezien wordt, dat het
aandacht krijgt en waarbij geprobeerd wordt het beste uit uw kind te halen. Natuurlijk willen we alle ouders
bedanken in het vertrouwen wat u heeft in onze school. De MR en OR en andere hulpouders wil ik extra benoemen
want zonder jullie zouden een hoop zaken blijven liggen.

De toetsperiode komt er weer aan. Een spannend meetmoment voor de school. Zijn de zaken die we in hebben
gezet, terug te vinden in de resultaten? Naar aanleiding van de resultaten maken we weer nieuwe plannen om zo
het beste uit de kinderen te halen. De school zal in de tweede helft van dit schooljaar een metamorfose ondergaan.
Zo krijgen we prachtige beplakking op de ramen en zijn we bezig om de hele school te voorzien met nieuw meubilair.
Een hele verbetering!
We zijn hard op weg om de beste, leukste en gezelligste school van Steenwijk te worden. Dan doen we met elkaar.
Het hardwerkende team, de betrokken ouders, de vrolijke kinderen. Samen hebben we hetzelfde doel: het beste
voor de kinderen!
Belangrijke data

4 dec:
5 dec:
6 dec:
13 dec.
18 dec.
20 dec.

Inleveren Surprises / tentoonstelling vanaf 12.15uur
Sinterklaas op school
Studiedag, alle lln. Vrij.
Optreden groep 7
Kerstdiner 17-18.30uur
Alle kinderen om 12.15u vrij om te gaan genieten van 2 weken Kerstvakantie.

Fietscontrole
Bart Rosenboom is onze verkeersouder. Jaarlijks organiseert hij in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland ( dit
keer drie vrijwilligers) de fietscontrole. De kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 kunnen dan de fiets meenemen.
De fiets wordt dan op een 20 tal punten gecontroleerd (https://examen.vvn.nl/fietscheck) maar met name de
verlichting. Bijna alle kinderen hadden hun fiets meegenomen en ondertussen genietend van een stralend zonnetje
is deze controle weer perfect verlopen. De kinderen hebben hun fietscheckkaart mee gekregen met daarop de
beoordeling op de 20 punten, met daarbij een mooie sleutelhanger en al dan niet een "OK"sticker.
ICT-Chrombooks

Wat zijn wij op schoolB blij dat Sinterklaas een heel aantal Chromebook heeft meegenomen. Hierdoor
hebben wij voor alle kinderen van groep 3 t/m 8 een eigen device (Chromebook). Het over en weer
uitlenen is hiermee ten einde gekomen. Dit is erg fijn. Helaas had Sinterklaas geen tijd om ze te installeren,
dus heeft groep 8 samen met meester Wolter dit voor elkaar gemaakt.

Aanmelden!!!

Alle kinderen die het aankomend schooljaar 4 jaar worden graag z.s.m. aanmelden.
SchoolB groeit en daarom hebben we graag al vlot in beeld hoeveel kinderen we kunnen
verwachten. Wanneer uw zoon of dochter 4 jaar wordt tussen nu en 31 juli 2020
ontvangen wij graag de aanmeldformulieren. Deze zijn op te vragen via de mail
directie@schoolb.nl of loopt u langs in van onze kantoren boven.

Groen schoolplein

Ondertussen duurt en duurt het maar m.b.t. de aanleg van het nieuwe kleine stukje schoolplein. De laatste subsidie
aanvraag is inmiddels ingediend (nog niet gehonoreerd) en de laatste offertes doorgesproken. We lagen op koers tot
dat er opeens een stofje PFAS de kop op kwam steken. Het uitgraven en het verplaatsen van zwarte grond is door
het PFAS verhaal een enorm dure aangelegenheid geworden dat we alles hebben stilgelegd. We hopen dat de
overheid vlot met maatregelen komt en dat wij dan ook kunnen gaan starten met de aanleg van onze buitenklas op
schoolplein.
Wat in het vat zit, verzuurt niet!
Kerstwandeling

Op 21 december organiseren wij (zeven kerken en Stichting Present) een kerstwandeling door Steenwijk.
Deze kerstwandeling duurt van 14.00 uur tot met 17.00 uur en de wandeling is voor jong en oud.
In iedere deelnemende kerk is wat te doen, wat moois te zien en te beleven, ook is er wat lekkers en wat
drinken. Het doel van deze wandeling is om iedereen bekend te maken, wat we met kerst eigenlijk vieren,
namelijk de geboorte van Jezus.
Het is ook een mooie gelegenheid om in al deze kerken en gebouwen te kijken. Kerst moet voor iedereen
een gezellige tijd zijn en dit willen we ook graag laten zien en beleven.
Het thema is: Samen op weg naar het Licht. We organiseren deze wandeling nu voor het vijfde jaar en het
is altijd een groot succes! Kom gerust met je hele gezin/vriendengroep/familie, iedereen is welkom!
’t Peuterstation

De peuters op ’t Peuterstation verkleden zich iedere dag als Sinterklaas en Piet.
Er worden schoorstenen geknutseld, pieten gekleurd, pepernoten gebakken, liedjes gezongen en verhalen
voorgelezen.
Afgelopen week hebben we onze geknutselde schoen gezet en flink gezongen.
Wat spannend…… Piet had het vast gehoord, want de volgende dag zaten de schoentjes vol met lekkers!
De afgelopen maand is er weer een peuter 4 jaar geworden, dat betekent dat er plek is voor nieuwe peuters.
U bent van harte welkom met uw peuter.
Typecursus voor de kinderen uit groep 7 en 8

Uw zoon of dochter uit groep 7 & 8 heeft informatie meegekregen naar huis over de typecursus, die net als vorig
schooljaar ook in dit schooljaar aansluitend aan de schooltijd weer verzorgd gaat worden door BA&T
Opleidingscentrum uit Genemuiden.
Op onze school is er in groep 7 en 8 afgelopen donderdag, 28 november, een typeclinic gegeven.
Tijdens deze typeclinic is er uitgelegd op welke manier het toetsenbord gebruikt dient te worden en zijn de
leerlingen ook aan het oefenen geweest.
Uit onderzoeken is gebleken dat kinderen die een goede typecursus gevolgd hebben, een voorsprong hebben op het
gebied van taalvaardigheid en concentratie, waardoor niet alleen hun leesprestatie, maar ook door de betere
concentratie hun totale leerprestaties beter zijn dan van kinderen die geen typecursus gevolgd hebben. Zie ook link
van NOS filmpje.

Link filmpje NOS.NL: https://jeugdjournaal.nl/artikel/2160196-alle-kinderen-moeten-leren-typen.html?ext=html

Sinterklaas toneel

Wat wederom geweldig is voor de kinderen van schoolB, is dat er een aantal collega’s tijd en ruimte vrij maken om
mee te doen met het zogeheten sint toneel. Dit maakt het kijken, beleven en aanschouwen extra leuk. Chapeau voor
meester Peter, juf Gerrie en juf Ingrid

Meester Peter zorgt voor licht in de duisternis………………….. en schone lampen.

Tot slot………………………………………

De volgende nieuwsbrief komt uit op 21 januari 2020

