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Beste ouders,

8
KALENDER

Op vrijdag 22 juni wordt het Operajaar, georganiseerd
door Agora, feestelijk afgesloten. Dit zal gebeuren van
15.00 uur tot 20.00 uur op de Burcht in Zaandam met alle
scholen van Agora. Tijdens de Grande Finale zullen er
optredens verzorgd worden in het Zaantheater, is er een
livestream op de Burcht met het Zaantheater, zijn er
stands met prachtige materialen en activiteiten vanuit de
scholen over het Operajaar, worden alle plastic
kunstwerken van de scholen tentoongesteld, gaat het
Opera aan de zaan ouders en leerkrachten koor zingen….
en wat nog niet meer. Een evenement dat u niet mag
missen! Binnenkort ontvangt u van Agora een nieuwsbrief
met alle informatie. Ik geef u deze datum alvast door,
zodat u daar rekening mee kunt houden in uw agenda. Ik
hoop dat zoveel mogelijk ouders, kinderen, opa’s en oma’s
aanwezig zullen zijn! Wordt vervolgd……
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Schoolbreed project
water
Water, zee, oceaan, vissen, koraal, plasticsoep… Al
pratend over water kom je op erg veel verschillende
onderwerpen. Daarom gaat ons volgende schoolbrede
project over water. De groepen gaan volgende week
starten en na het doen van een aantal startactiviteiten met
elkaar zal het onderwerp meer richting krijgen.
Hiernaast ziet u een poster van een eerste activiteit over het
thema ‘water’ uit de groep van Myra, gemaakt door Hailey,
Saar, Yael en Maud.
Hieronder leest u hoe de verschillende bouwen het project
gaan opstarten.
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Onderbouw
Tot aan de zomervakantie werken we over het
thema water. Welke kant dit op gaat hangt af van de
interesse binnen de verschillende groepen. Wel
hopen we op veel mooi weer, zodat het spelen met
water buiten ook veelvuldig kan plaatsvinden. We
hebben op ons onderbouwplein een geweldige
waterbaan waarmee de kinderen via hun
spel ervaring kunnen opdoen met de
eigenschappen van water. Wij
vinden experimenterend en explorerend leren
belangrijk. Er wordt gevoeld, gegoten, geroerd,
gemengd, enz. Daarom vragen we ouders wat
betreft de kledingkeuze van de kinderen
hier rekening mee te houden. Ook geschikt
schoeisel is belangrijk. Badslippers zijn niet
geschikt, omdat die vaak dubbel slaan bij het
rennen.

Middenbouw
Bevers graven tunnels in onze duinen. Wanneer er dan hoog water is,
kan dat wel eens spannend worden… Onze duinen raken verzwakt en
water kan erdoor stromen... Wat voor oplossingen kunnen de kinderen
bedenken om de duinen stevig te houden maar er ook voor te zorgen dat
de bevers niet beperkt worden?
Mochten ze dit lastig vinden om te bedenken, dan worden ze
gestimuleerd om buiten de kaders te denken: hoe zou Superman dit
aanpakken? Wat zou Elsa uit Frozen doen om het op te lossen?
Dit is één van de startactiviteiten die wij samen met de kinderen doen
voor ons project over water.
Bovenbouw
Volgende week starten we met het verkennen
van het thema water in de breedste zin van het
woord. Dit zullen we doen aan de hand van een
aantal startactiviteiten, denk hierbij aan
proefjes met water, het schrijven van een
gedicht of het doen van een interactieve quiz via
de tablets. Vervolgens bespreken we met de
kinderen wat we allemaal al weten over water
en wat we juist nog willen leren. Ook gaan we
donderdag 24 mei op excursie naar de
riooolwaterzuiveringsinstallatie van Zaandam
(RWZI). Hiervoor hebben wij begeleidende
ouders nodig die met de auto met ons mee
willen. U kunt zich opgeven via Digiduif.
Gemaakt door Bo en Merel uit de stamgroep van Lisa
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Gezocht: plastic!
Voor het kunstwerk dat wij presenteren tijdens de
Grande Finale van het operajaar zijn wij nog op zoek
naar plastic om mee te knutselen. De kinderen van
het atelier kunsttechniek zijn gestart met het maken
van een groot plastic beeld en ze zijn nog lang niet
klaar! Alle plastic verpakkingen, bakjes, flessen etc.
zijn welkom!

Bijendag
Op de Bijendag, 14 juni houden de kinderen
van de onderbouw hun kleuterfeest. Dit jaar is
het thema sprookjes. Iedereen mag,
liefst passend bij het thema, verkleed op school
komen. We doen allerlei spelactiviteiten en
kijken in de gemeenschappelijke ruimte naar
een theatervoorstelling van theater Kaboem genaamd: (B)Roodkapje. Ook eten we
samen. Er wordt voor deze dag hulp van ouders gevraagd. Opgeven kan op de
lijsten bij de groepsdeuren. Nadere informatie krijgen de ouders
komende week.
De middenbouw gaat dit jaar naar attractiepark De Goudvis. Dit
park is geschikt voor zowel goed als minder goed weer, er zijn
namelijk activiteiten binnen en buiten. Komende week krijgt u
een uitgebreide DigiDuif met daarin alle benodigde informatie.
De bovenbouw gaat tijdens de Bijendag naar
attractiepark Duinrell! In dit park zijn meer dan 40
attracties waar de kinderen zich de hele dag kunnen
vermaken. Vooraf maken we in de groepen afspraken
over de invulling van de dag, welke kinderen met elkaar
door het park lopen, waar ze terecht kunnen met vragen
of als er iemand zoek is.. We gaan er een hele gezellige
dag van maken!
Uiteraard hebben wij nog wat
begeleiders nodig voor dit uitstapje,
binnenkort krijgt u een DigiDuif waarop u kunt reageren. Let
op! Om op tijd in Duinrell aan te komen vertrekken wij om 8.30.
We vragen daarom de kinderen om op de Bijendag om 8.15 in
hun stamgroep te zijn!
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Wandeltocht
Op dinsdagavond 12 juni is de jaarlijkse wandeltocht! De kinderen hebben zich inmiddels opgegeven en
binnenkort delen we in de groepen hun bonnetjes uit. Op deze avond loopt de onderbouw 4 kilometer, de
middenbouw 6 en de bovenbouw 8,5. Ook dit jaar hebben we weer veel deelnemers. Voor en achter aan de
stoet lopen de leerkrachten of ouders, het zou fijn zijn als iedere deelnemer achter de voorste of voor de
achterste begeleider loopt. De begeleiders zijn te herkennen aan een fluorescerend hesje.
We maken er een gezellige en sportieve avond van!

Verjaardag leerkrachten
Af en toe moet het je met elkaar hebben over hoe zit het ook al weer en waarom doen we het zoals we het
doen. Eén van de onderwerpen welke we besproken hebben op 1 van onze studiedagen is de manier
waarop we de verjaardag vieren van de leerkracht. Op de Bijenkorf vieren de leerkrachten hun verjaardag
op dezelfde manier als de kinderen. De onderbouwleerkrachten doen dit op de dag dat ze jarig zijn en de
andere leerkrachten doen dit gewoon op een vrijdag, tijdens de weeksluiting . Uiteraard wordt er voor hen
gezongen en er wat uitgedeeld door de leerkracht aan de kinderen. Vanuit de Jenaplanvisie wordt
aangegeven dat leerkrachten onderdeel zijn van de groep en er dus voor hen geen uitzonderingspositie
hoeft te zijn.

Jaarverslag MR
De MR heeft instemmings-, advies- en initiatiefrecht. Dit houdt in dat de MR de schoolleiding na
overleg adviseert, instemming verleent of onthoudt van voorstellen van de schoolleiding. Om die reden
wordt de directeur van de school, elke vergadering uitgenodigd mede om zaken zelf voor te leggen en
toe te lichten. In het jaar 2017 werd de MR versterkt met 3 nieuwe leden. Brenda Raa en Sacha
Groenheide kwamen namens de ouders bij de MR en Miriam Thomas versterkt Bea Sibie namens het
personeel binnen de MR. De MR telt nu 3 ouderleden en 2 personeelsleden.
We zijn in 2017 zeven keer bij elkaar gekomen te weten
21 januari, 14 maart, 9 mei, 26 juni, 7 september, 18 oktober. 27 november
In deze vergaderingen zijn de volgende instemmingen/adviezen verleend:
Instemming MR vakantierooster 2017-2018
Positief advies schoolgids 2017-2018
Accordering jaarplan
Ook zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:
Warme lokalen bovenverdieping.
Problemen TSO / eventuele overstap naar continurooster.
Wenprocedure nieuwe leerlingen.
Tevredenheidsonderzoek.
Betere inzet ICT.
Hoog verzuim leerkrachten.
Hoge werkdruk onder leerkrachten.
In 2017zijn er geen formele klachten binnengekomen bij de MR.
Aandachts-/verbeterpunten MR
De achterban actiever betrekken.
Lex Brakenhoff, Voorzitter MR
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