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Onderwijs Anders
Informatieavond
Op maandag 27 mei was onze informatieavond over het anders organiseren van ons onderwijs.
De avond was zeer goed bezocht met zo’n 100 ouders. Tijdens de avond was ook mevrouw Ineke
van Sijl aanwezig. Zij begeleidt het team met de overgang naar Unitonderwijs. Zij heeft verteld
over de theoretische achtergrond. In een live interview met drie leerkrachten is toelichting
gegeven over de manier waarop wij in units gaan werken. Aan het eind van de avond is er in acht
groepen ouders geïnventariseerd wat vragen, zorgen, tips zijn over ons nieuwe onderwijs en wat
ouders als positief ervaren. De input wordt zo snel mogelijk uitgewerkt en verspreid onder alle
ouders. Ook de presentatie van de avond zal verspreid worden.
Unitonderwijs
Vanaf volgend schooljaar zal de onderbouw (groep 1 t/m 4) werken in een unit. De kinderen
starten in hun eigen basisgroep, maar zullen gedurende de dag met verschillende leerkrachten
en werkplekken te maken krijgen. Er is meer ruimte voor onderwijs op maat, voor het maken van
eigen keuzes, zelfstandigheid en eigenaarschap voor het eigen leerproces. De leerkrachten zijn
samen verantwoordelijk voor de kinderen binnen de unit. Na schooltijd wordt dagelijks
uitgebreid de tijd genomen om de bevindingen van de dag en de planning voor de volgende
dag(en) door te nemen. De bovenbouw zal een jaar later starten als unit, maar gaat al wel
groepsdoorbrekend werken met de creatieve vakken.
Digikeuzebord
In de onderbouw wordt sinds enkele weken
gewerkt met het Digikeuzebord. Dit is een
digitale variant van het keuzebord waarbij
kinderen op het digibord kunnen aangeven
welke activiteit zij gaan doen. Meerdere
klassen maken gebruik van hetzelfde
keuzebord en de activiteiten kunnen
groepsdoorbrekend zijn.
Continurooster
Begin volgende week zal een nieuwe enquête over het continurooster worden uitgezet. De
stemmen zullen weer geteld worden tijdens de MR-vergadering. Deze is op donderdag 13 juni.

Afscheid Helma
Zoals u weet is juffrouw Helma sinds twee jaar niet meer werkzaam. Zij heeft een aantal keer
geprobeerd om iets voor de school te betekenen, maar de lichamelijke klachten bleken helaas te
ernstig. Inmiddels is juffrouw Helma afgekeurd. Wij gunnen haar natuurlijk wel een prachtig
afscheid van de kinderen en haar collega’s. Dit afscheid zal plaatsvinden op 20 juni. Het wordt
een feestdag voor de kinderen met een muzikaal karakter. De invulling zal verzorgd worden door
‘De vuilnismannen’. De dag opent met een korte voorstelling. Daarna wordt in iedere groep een
workshop gegeven. Om 15.15 uur laten de kinderen hun talenten zien tijdens een spetterende
voorstelling. Bij mooi weer doen we dat op het schoolplein, bij slecht weer binnen. In beide
gevallen zijn alle ouders hiervoor uitgenodigd. Er komt geen receptie maar wie dat wil, kan om
15.30 uur persoonlijk afscheid nemen van Helma.

Bloemenmarkt
Op donderdag 18 april hadden wij onze bloemenmarkt. De exacte opbrengst van de
bloemenmarkt is € 1227,72. Een prachtig bedrag, zeker als je bedenkt dat de kinderen vlak ervoor
ook al ruim € 2000,- hadden opgehaald voor stichting Opkikker!

Dode Hoek project
Op donderdag 6 juni is het jaarlijkse Dode Hoek Project. De kinderen leren het belang van extra
voorzichtigheid in de nabijheid van een vrachtwagen. Het project is één van de activiteiten die
we doen om in aanmerking te blijven komen voor het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL).

Sportdag
De uitgestelde sportdag wordt gehouden op woensdag 5 juni. De temperatuur zal volgens de
weersverwachting een stuk hoger zijn. Nu nog duimen dat het droog blijft!

