Pagina 1 van 8

Nieuwsbrief
Van september
nummer 9
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit is alweer de eerste nieuwsbrief van het
nieuwe schooljaar. Aan het eind van iedere
maand zal er een nieuwe verschijnen.

Belangrijke data
10-10-2018
19-10-2018

Kinderboekenweek
Afscheid Noor en Marieke
Herfstvakantie

Welkom op onze school
Laurent Lim, Lourdes Lim,
Mees van Zweden, Tom
Arnold, Loïs Guardiola,
Tahra-Bo Hopstaken,
Myrthe Evers, Helena van
Eck, Floris de Mooij,
Mette Rutteman, Iza van
der Linden, Fien de Graaff, Florijn van ’t land,
Norah Nijssen, Fleur van der Linden

Kwaliteitszorg
Femke, onze intern begeleider en de
leerkrachten hebben deze maand gesprekken
over de specifieke onderwijsbehoeften van
kinderen. In deze gesprekken worden o.a.
handvatten aangereikt aan de leerkracht hoe
te handelen en wat een kind specifiek nodig
heeft.
Ook heeft het team twee studiedagen
besteed aan de ontwikkeling van de school.
Een deel hiervan ging over rekenen, een deel
over het didactische handelen. Wat moet er
zichtbaar zijn in de klas? Wat doe je dan?

Dalton
Verantwoordelijk
In onze visie hebben we o.a. staan dat we de
kinderen verantwoordelijkheid bij willen
brengen. Hierbij hoort ook het
verantwoordelijk zijn voor het gegeven
materiaal, zoals pennen, potloden, boeken
etc. Toch merken we dat niet iedereen even
verantwoordelijk met de spullen omgaat. Het
komt nog weleens voor dat er iets stuk gaat.
We hebben met de kinderen afgesproken dat
ze per jaar een pen, potlood etc. van school
krijgen, is het op, dan krijgen ze een nieuwe.
Raken ze het kwijt of maken ze het stuk, dan
zal er zelf een nieuwe aangeschaft moeten
worden.

Zelfstandigheid
In onze visie staat o.a. dat we het belangrijk
vinden dat de kinderen zich ontwikkelen tot
zelfstandige mensen. Een onderdeel hiervan
is dat ze ’s morgens zelf naar hun klassen
lopen, zonder hun ouders. Natuurlijk vindt
hier een opbouw in plaats. Vanaf groep 3
streven we hiernaar. Mocht dit nog niet
lukken, dan kunt u in overleg met de
leerkracht hier natuurlijk een andere
afspraak over maken.

Remedial teaching voor alle kinderen
Op de ALV van afgelopen schooljaar hebben
we aangegeven dat de criteria voor kinderen
die aan de plusklas deelnemen anders zijn.
Vanaf dit schooljaar is deze plusklas een RT
voor hoogbegaafde kinderen. Ook de naam
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zal veranderen. De kinderen zijn daarover
aan het meedenken. Voor kinderen met
andere specifieke onderwijsbehoeften
hebben we vanaf dit schooljaar RT in school.
Juf Anneke geeft op dinsdagmorgen RT en
ook juf Sylvia zal RT gaan geven. Voor juf
Sylvia betekent het, dat dit eerst nog op reintegratie basis is, maar dat dit opgebouwd
wordt naar een hele dag RT per week.

Gymkleding
Voor dit jaar hebben we i.v.m. de hygiëne
nieuwe regels over het vaker mee naar huis
nemen van de gymkleding gemaakt.
Deze regels zullen we evalueren samen met
de MR. In een volgende nieuwsbrief komen
we er op terug.
Mocht sporadisch vergeten worden de
kleding weer mee naar school te nemen, dan
heeft juf Marijke nog een setje.

Fruit
Graag willen we een gezond 10-uurtje/lunch
stimuleren. Daarom willen we de vrijdag als
fruitdag uitroepen. Wilt u ons daarmee
helpen en uw kind zo vaak mogelijk, maar in
ieder geval op vrijdag fruit meegeven?

Ronde tafel bijeenkomst
Afgelopen dinsdag is een ronde tafel
bijeenkomst geweest. Het doel van deze
ronde tafel was om ouders mee te laten
denken over het meerjarenbeleid voor de
toekomst. Er waren vijf onderwerpen die
besproken werden: schoolcultuur,
schoolactiviteiten, schoolplein, zorg en
communicatie. Ouders mochten hierover
brainstormen. Hoewel de opkomst laag was
(ca. 15 ouders) was de opbrengst hoog. We
zijn gevoed met een heleboel ideeën. We
zullen de opbrengst inventariseren en samen
met het team, MR, bestuur en CVT een keuze
gaan maken voor de toekomst. De
presentatie hiervan zal plaatsvinden op een
ALV.

Kinderboekenweek
Op woensdag 10 oktober begint de
Kinderboekenweek met als thema
‘Vriendschap’.
We gaan samen kijken, werken en denken
over wat vrienden zijn en wat ‘samen’ kan
betekent voor elkaar.
Op vrijdag 12 oktober komt Janneke
Schotveld bij ons op school! Na schooltijd
worden haar boeken verkocht en geeft ze
een signeersessie in onze versierde gymzaal.
Iedereen is welkom!
Op woensdag 17 oktober is het weer tijd voor
de boeken(ruil)markt. De gangen van de
school worden dan omgetoverd tot een grote
boekenmarkt voor de kinderen. Belangrijke
details worden in een brief doorgestuurd.
Daarnaast willen we u wijzen op een ludieke
actie van de Algemene Boekhandel:
Beste ouders, verzorgers,
Tijdens de Kinderboekenweek doet onze
school mee met een bijzondere boekenactie
van De Algemene Boekhandel. De actie biedt
ons de mogelijkheid om te sparen voor gratis
boeken voor onze schoolbibliotheek. Het zou
dus ontzettend fijn zijn als zoveel mogelijk
kinderen mee willen doen!
Hoe werkt het?
1. Uw kind koopt tijdens de
Kinderboekenweek ( 3 t/m 14 oktober) een
kinderboek bij De Algemene Boekhandel.
2. Uw kind levert de kassabon van zijn of haar
aankoop in op school in de daarvoor
bestemde bus bij de ingang/ bij juf of
meester…..
3. Na afloop van de Kinderboekenweek mag
onze school mag voor 20% van het
totaalbedrag aan ingeleverde bonnen gratis
boeken uitzoeken voor onze
schoolbibliotheek.
Wij wensen iedereen veel leesplezier in de
Kinderboekenweek!
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Herinnering ziekmelding
Denkt u eraan uw kind(eren) voor 08.30u ziek
te melden? Het komt regelmatig voor dat wij
dat niet weten en moeten nabellen.

Fietsenkelder
Juf Iris, die hier tot vorig jaar gewerkt heeft
als handvaardigheidsjuf, heeft haar
tekeningen in de fietsenkelder afgemaakt. Nu
zijn op de tussenmuren alle vier de
jaargetijden te zien. Het ziet er heel mooi uit.
Dus kom gerust een keertje kijken naar deze
wandschilderingen. Dank je wel Iris!

Kinderraad
We zijn het nieuwe jaar begonnen met
verkiezingen voor de Kinderraad in drie
groepen. In de andere drie groepen waren
Lotte Staring (groep 8), Linde Zijlstra (groep
5/6) en Mijntje Smits (groep 7/8) nog niet
aan het eind van hun termijn. Inmiddels zijn
we bijna compleet en zullen we maandag
voor het eerst weer bij elkaar komen.
Aan het eind van vorig schooljaar heeft de
Kinderraad nog een verslag gemaakt van
waar zij zich mee bezig hebben gehouden.

Nog niet alles is gerealiseerd, maar er zijn
een paar goede ideeën waar we zeker iets
mee gaan doen. Dat kunt u hieronder lezen.
We zullen u dit jaar via de Nieuwsbrieven op
de hoogte houden.
Geachte ouders/verzorgers,
In dit jaar heeft de kinderraad veel geregeld
zoals het schuurtje herinrichten, nadenken
over een nieuw klimtoestel, een sponsorloop
voor de dierenbescherming, bezoekjes aan
andere basisscholen: de Pallas Athene en de
School Op de Berg.
Om te beginnen met het schuurtje. De
kinderraad heeft een plattegrond gemaakt
hoe de schuur netter wordt. Ook kun je zo
makkelijker alles vinden. Nieuwe
buitenspullen uitgezocht (maar nog niet
aangeschaft) voor de bovenbouw, zoals
Kingballen, voetballen, springtouwen
enzovoort… en een nieuw taakje bedacht dat
kinderen van elke groep na de pauze
rondlopen over het plein om te kijken waar
er nog spullen liggen.
De inspectie heeft gezegd dat het klimtoestel
te oud was en daardoor ook gevaarlijk is. Dus
werd het oude klimtoestel weggehaald. De
kinderraad is snel op het internet gaan
zoeken en we vonden allerlei leuke
toestellen. Volgend jaar moet er bedacht
worden wat we hiermee gaan doen.
Vorig jaar had de kinderraad bedacht om een
sponsorloop te houden met de bovenbouw.
Zij hadden gestemd in de bovenbouw
klassen, voor wie we het zouden doen. Er
werd met de meerderheid gestemd op de
Dierenbescherming. Wij hebben verder nog
folders en posters gemaakt en we moesten
veel regelen met de dierenbescherming,
zoals dat ze langs zouden komen om de
kinderen een beeld te geven waarvoor ze het
doen en ze moesten nog eens langs komen
om het geld over te dragen. En de
dierenbescherming was verrast toen we het
bedrag gaven. Het was namelijk: …… 5008
euro.
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Ook is de kinderraad wezen kijken op andere
scholen. Bij de Pallas Athene en bij de School
Op de Berg. We gingen vooral kijken voor de
verbetering van het toilet, maar we keken
ook naar het meubilair en laptops. Alles is
opgeschreven en misschien ga je daar
volgend jaar wat van merken.
Dit was even een snelle update namens de
kinderraad.
We hadden een leuke tijd met elkaar!!

Personeel
Stefanie heeft de master SEN
afgerond
Voor de master eduactional needs, leerroute
taalspecialist en dyslexie, heb ik het
afgelopen schooljaar onderzoek gedaan naar
ouderbetrokkenheid bij taal in de leerjaren 5
en 6. Hiervoor zijn ouders en leerkrachten
bevraagd. Daarnaast zijn de uitkomsten
gekoppeld aan theorie. De resultaten van dit
onderzoek wil ik graag met u delen.
Uit het onderzoek komt een aantal gegevens
naar voren, zoals:
- Het ondersteunen van de taalontwikkeling
van hun kind wordt door het merendeel van
de ouders gezien als een gemeenschappelijk
doel.
- Ouders denken wisselend over het belang
van voorlezen in de leerjaren 5 en 6 en geven
aan hier niet altijd tijd voor te hebben.
- Een kwart van de bevraagde ouders geeft
aan niet duidelijk te weten wat de school van

hen verwacht bij het ondersteunen van de
taalontwikkeling thuis; ouders wensen meer
kennisgeving.
- Leerkrachten en ouders kijken heel
verschillend aan tegen de manier waarop
ouders kunnen worden betrokken. Ouders
kiezen vormen waarbij de leerkracht de
verantwoordelijkheid over de inhoud houdt
en leerkrachten kiezen vormen die wellicht
voor ouders niet haalbaar zijn (onder
schooltijd).
Bovenstaande sluit mooi aan bij de ronde
tafelgesprekken die we op 25 september
gepland hebben. Dan willen we als school
ook graag horen wat ouders belangrijk
vinden met betrekking tot onze school en het
onderwijs. Ik zie u dan graag!
Stefanie (5/6)

Afscheid Noor en Marieke
Eerder berichtten we u al dat juf Noor en juf
Marieke afscheid van ons gaan nemen. Juf
Noor gaat met pensioen en juf Marieke
vertrekt voor een periode naar Amerika. De
laatste werkdag van juf Marieke is op vrijdag
19 oktober. Juf Noor is voor het laatst op
vrijdag 2 november op school. We zullen ze
missen!

Even voorstellen:
Francina Daalderop (lkr gr 3)
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Hallo allemaal,
Een nieuw gezicht op school en dat ben ik.
Tijd voor een korte voorstelling.
Ik ben Francina Daalderop Kouwenhoven. Ik
woon in Apeldoorn en samen met mijn man
heb ik 3 kinderen. Allemaal jongens in de
leeftijd van 11, 9 en 5 jaar. Ik heb jaren in
Amersfoort gewoond dus leuk om op deze
manier hier terug te zijn.
Sinds 20 september werk ik hier op school.
De donderdag en vrijdag sta ik in groep 3. Net
begonnen dus, maar ik kan vertellen dat ik
het super leuk vind. Ik heb er dus ook alle
vertrouwen in dat het een mooi schooljaar
zal worden.

Sanna Olijslager (ond.w.ass)
Mijn naam is Sanna, ik ben 20 jaar oud en
kom uit Dieren. Met ingang van het nieuwe
schooljaar zal ik op maandag en dinsdag de
onderwijsassistent in groep 3 en 3/4 zijn, op
woensdag bij de kleuters en op donderdag in
groep 4.
Ik heb er onwijs veel zin in en ga er samen
met de leerlingen en leraren een leuk jaar
van maken!

Mitra Jarmaand (ond.w.ass.)
Mijn naam is Mitra Jarmaand. Ik ben 25 jaar
en woon in Leusden samen met mijn ouders
en drie zusjes. In mijn vrije tijd lees en sport
ik graag.
Sinds augustus werk ik als onderwijsassistent
voor de groepen in de bovenbouw. Naast
onderwijsassistent werk ik ook als
pedagogisch medewerker voor de organisatie
KMN Kind& CO in Baarn.
Ik heb het heel erg naar mijn zin op deze
school en hoop iets te kunnen betekenen
voor u kind.

Piet van Andel
Mijn naam is Piet van Andel, sinds enkele
weken ben ik werkzaam als conciërge op
deze school.
Ik ben getrouwd, heb twee dochters en woon
in Hilversum. De afgelopen jaren was ik
hovenier en nu dan deze carrièreswitch.
Ik hoop hier een mooie tijd te mogen
hebben.

Oproep
Fiets voor Piet
Wie heeft er nog een (oude) fiets in de
schuur staan die niet gebruikt wordt. Wij zijn
voor Piet, onze conciërge, op zoek naar een
fiets die we hier op school kunnen laten
staan. Hij (en ook de andere collega's die met
de auto of de trein komen) kan deze dan
gebruiken om een boodschap te doen.
Reacties graag
naar secretariaat@asvdaltonschool.nl

Oproep tuindagen, zet ze in je
agenda!
Beste ouders en leerkrachten,
De tuindagen voor de rest van dit schooljaar
staan gepland. Wil je ook een dag komen
helpen zet dan alvast 10 november, 16
februari en/of 11 mei in je agenda. We
rekenen op veel hulp want er staan grote
klussen op stapel.
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We zijn daarnaast aan het kijken naar tuin
klus momenten buiten de zaterdag om.
Daarover later meer.
Hartelijke groet,
De tuincommissie

Algemeen uit de groepen
Groep 6
In gr 6 hebben we de eerste weken met Taal
aan het thema ziekenhuis gewerkt.
Met enthousiasme hebben ouders verteld
over hun werk in het ziekenhuis. De eerste
aftrap van een ouder was met heus onweer
op de achtergrond. De kinderen vonden het
zo interessant dat ze het onweer nauwelijks
door hadden.

het bevoegd gezag van de school. Secundair
heeft hij/zij een coördinerende rol.
Het bestuurslid Personeel/Onderwijs is
verantwoordelijk voor de advisering en
sturing op het gebied van personele en
onderwijsaangelegenheden.
Indien je meer informatie wilt over de
functiebeschrijvingen, gemiddelde
tijdsbesteding en wat er verwacht wordt in
deze functies, neem dan contact op
met Pieter Arends (voorzitter), Sabine Robers
(huidige Secretaris) of Eva Meijering (huidige
functie Personeelszaken)
via bestuur@asvdaltonschool.nl. We
informeren je graag over deze mooie
functies.

Medezeggenschapsraad
(MR)Vacature
Vacatures bestuur
Het bestuur van de Amersfoortse School
vereniging zoekt per november twee nieuwe
bestuursleden. Heb jij interesse?
Loop je al langer rond met het gevoel dat je
meer betrokken wil zijn bij de school waar
jouw kind(eren) iedere dag naar school
gaat/gaan? Dat je een zinvolle en
maatschappelijk betrokken rol wil vervullen
in het optimaal laten functioneren van onze
mooie ASV?
Door het verlopen van de bestuurstermijn
komen in het bestuur van de ASV per eind
november de functies Secretaris en
Personeelszaken/Onderwijs vacant.
Heb je belangstelling voor één van deze
functies, neem dan contact op met het
bestuur.
Samen met de voorzitter vormt de secretaris

Per 1 november heeft de MR van de ASV
daltonschool een vacature voor de
oudergeleding. Daarom hierbij een oproep
aan alle ouders/verzorgers:
Stel je kandidaat voor de oudergeleding van
de medezeggenschapsraad.
Wat doet de medezeggenschapsraad? In de
medezeggenschapsraad (MR) zijn zowel
ouders als leerkrachten vertegenwoordigd.
De MR oefent invloed uit op de gang van
zaken binnen de school door mee te denken
en beslissen over beleid en beheer.
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld:
*Veiligheidsbeleid *Onderwijskundige
doelstellingen *de besteding van gelden
*arbeidsomstandigheden en *kwaliteitszorg.
Daarnaast kunnen wij als MR zelf relevante
onderwerpen aan de orde stellen, die voor
de kinderen en de school van belang zijn.
Kortom: lid zijn van de MR biedt de
gelegenheid mee te denken en beslissen over
wat er op de ASV gebeurt.
Wat wordt er van een MR-lid verwacht? Voor
de ouders in de MR is het niet noodzakelijk
dat zij inhoudelijk deskundig zijn.
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Betrokkenheid bij en interesse in wat er op
school speelt is veel belangrijker. Verder
wordt van MR leden gevraagd
vergaderstukken te lezen en mee te denken
over nieuwe ontwikkelingen. De
vergaderingen van de MR hebben een vaste
agendastructuur en vinden ongeveer
zes/zeven keer per jaar 's avonds op school
plaats.
Wij zijn enthousiast over de wijze waarop we
nu samenwerken met Annemarie van Dam
(directeur), het team en het bestuur en zien
veel mogelijkheden om via deze weg te
werken aan een school waar onze kinderen
samen kunnen leren en spelen met LEF! Voor
de kandidaatstelling en/of vragen kun je
mailen naar mr@asvdaltonschool.nl. Dit kan
tot 4 weken na verschijning van deze
nieuwsbrief.

zijn of problemen hebben op sociaalemotioneel vlak help ik graag. Veel kinderen
die (hoog)sensitief en/of hoogbegaafd zijn, in
beelden denken en/of faalangst hebben,
weten de weg naar mijn praktijk te vinden.
Als specialist op die gebieden weet ik
kinderen daarin goed te begeleiden.

Marije kindercoach

Marije Miltenburg
06 2427 6457
Marije@TheAppleTree.nl
www.TheAppleTree.nl

“Juf Marije, mag ik dit jaar ook weer bij je
komen?” Heerlijk als een kind op deze manier
aangeeft het fijn te hebben gehad bij mij. Dat
doet me altijd heel goed.
De afgelopen jaren heb ik als kindercoach al
veel kinderen geholpen op allerlei vlak.
Bijvoorbeeld met het hanteren of anders
omgaan met stress, angsten of woedeuitbarstingen. Ook kinderen die uit balans

Met behulp van persoonlijke aandacht, spel,
luisteren, tekenen en knutselen, praten en
bewegen, worden kwaliteiten en
vaardigheden (her)ontdekt die ingezet
kunnen worden om vooruit te komen. Dit
gebeurt veelal onder schooltijd of direct
aansluitend. Ik heb nu weer wat plekjes vrij
voor coaching van nieuwe kinderen en
ouders. Vraag de leerkracht om meer
informatie of neem direct contact met mij
op.

Vriendelijke groet,
Team ASV Daltonschool!
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