Nieuwsbrief 2 De Statie; update schoolontwikkelingen
Beste ouders/Verzorgers,
Het is weer tijd voor een nieuwsbrief om jullie bij te praten over de ontwikkelingen binnen ons
Kindcentrum.
Meester Mikaël:
Vanaf de kerstvakantie hebben wij een meester binnen ons team. Mikaël heeft vorig jaar zijn ALOdiploma gehaald en volgt dit jaar het zij-instroomtraject van de Pabo. Mikaël zal op de maandag en
vrijdag in groep 5 staan. Op de dinsdagen geeft hij gymlessen aan de groepen 3 - 8. Hij zal tot de
zomervakantie op De Statie blijven.
(Groen) schoolplein:
We hebben eindelijk GROEN licht om te beginnen!!!
Samen met juf Eline en het kinderparlement zijn we aan de slag om één duidelijk voorstel te maken
voor de hoveniers. Op deze manier kunnen wij de prijzen vergelijken en een goede keuze te maken
wie ons kan helpen met het realiseren van onze wensen. Ik hoop u zeer binnenkort een datum te
geven, wanneer de werkzaamheden zullen beginnen en we uw hulp kunnen gebruiken tijdens de
werkzaamheden.
Er zijn vragen gesteld of het schoolplein een openbare plek is? Dit is niet het geval. Op het moment
dat de hekken gesloten zijn (na schooltijd en in de weekenden/vakanties) is het plein niet
toegankelijk om te spelen. Dit houdt dus ook in dat kinderen ‘weggestuurd’ mogen worden, die wel
aan het spelen zijn. Helaas, maar we hebben dit te respecteren.
Verkeersveiligheid rondom de school:
In een eerdere mail is uw aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid rondom de school. Vooral
het parkeren op de stoep in de Canadalaan voor de schoolingang en het ‘dubbel’ parkeren in de
Paardenvest blijven aandachtspunten. Hierbij komt ook nog eens dat er buurtbewoners een klacht
hebben neergelegd over de verkeerssituatie, bij de gemeente. Voor de kerstvakantie is er een
gemeente-ambtenaar op school geweest om naar de situatie te vragen. Hij gaf hierbij aan dat de
gemeente van plan is om de situatie te gaan volgen. Ik verwacht dat er binnenkort controles worden
gehouden om te kijken of er verbetering zit in de situatie rondom school.
In blijde verwachting:
Juf Marjolein (groep 6) en Juf Jessica (groep 8) zijn in blijde verwachting van hun tweede kindje. Voor
de zomervakantie zullen zij nog met zwangerschapsverlof gaan. Er komt dus een vervanger in de
laatste weken van het schooljaar voor deze groepen.
Ouderbijdrage:
Mocht het nog niet gelukt zijn om de ouderbijdrage over te maken, dan wil ik u graag helpen
herinneren om dit alsnog te doen. Op deze manier zorgen we er samen voor dat we de leuke dingen
kunnen blijven organiseren voor onze kinderen. Tijdens de oudergesprekken zullen we ook een
herinnering meegeven als u nog niet betaald heeft.
Studiedag 1 april:
Op woensdag 1 april zal de school gesloten zijn i.v.m. een studiedag. De studiedag zal in het teken
staan van de organisatie voor volgend schooljaar. De leerlingen zijn dan vrij.
Schoolontwikkelingen:

Binnen ons onderwijs willen we veel aandacht bieden aan de juiste ondersteuning voor onze
leerlingen. We zijn steeds meer bezig om in te zetten op preventieve hulp, dus hulp aan de voorkant
en niet proberen achteraf zaken te repareren. We zien binnen De statie genoeg kinderen die moeite
hebben met lezen en/of leesproblematieken hebben. Hiervoor hebben wij o.a. Bouw! aangeschaft.
Ouders van wie de kinderen op dit moment hiervoor in aanmerking komen zijn/worden hierover
geinformeerd.
Het eenduidig registreren van toetsgegevens en/of andere belangrijke informatie van de leerlingen
heeft ook aandacht gehad afgelopen periode. Op deze manier hebben wij beter in beeld welke
ondersteuningsbehoeften er zijn en werken we aan de doorgaande lijn binnen de hele school.
Tussen de herfst- en kerstvakantie hebben we een eerste keer de "plusklas" gedraaid. De leerlingen
waren erg enthousiast en werden op meerdere vlakken uitgedaagd om hun opdrachten te
volbrengen. Samenwerken, niet opgeven als het niet in 1x lukt en zelf oplossingen bedenken waren
belangrijke uitdagingen bij deze lessen. Na de oudergesprekken gaan we verder met de Plusklas.
Het Taalcafé wordt al goed bezocht door gemotiveerde ouders die de Nederlandse taal graag beter
willen leren. Sinds vorige week is ook de officiele samenwerking met de bibliotheek in orde gekomen
en is er een mooie reclameflyer beschikbaar gesteld voor het taalcafé. Ook hebben we sinds kort een
professionele juf die het Taalcafé begeleid. Er is nog ruimte voor enthousiaste en gemotiveerde
ouders die deel willen nemen.
HVO-lessen in februari:
Juf Dineke heeft een afgescheurde pees in haar arm en moet hieraan geopereerd worden. Deze
operatie zal plaatsvinden op 30 januari. In de maand februari zal zij daarom niet aanwezig zijn en
komen de lessen HVO te vervallen. De leerlingen zullen dan in hun klas blijven bij de eigen juf. We
hopen juf Dineke na de carnavalsvakantie weer terug te zien op school.
SOVA-methode:
Dit schooljaar zal er een keuze gemaakt gaan worden voor een nieuwe methode voor de sociale
vaardigheidslessen. Na de kerstvakantie zijn we begonnen met een proeflicenties van KWINK. Na de
Carnavalsvakantie zullen we een proef draaien met KIVA. We kunnen zo de methodes goede
vergelijken met elkaar en een juiste keuze maken voor alle kinderen.
Schoolreis en aanvullende studiedag:
Op dinsdag 30 juni gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. Meer informatie hierover volgt op een
later tijdstip.
Op woensdag 1 juli zal de school gesloten zijn voor alle groepen. Het team van De Statie heeft dan
een studiedag ingepland.
Ik hoop u hiermee weer een stuk te hebben bijgepraat. Voor vragen kunt u altijd even binnen lopen.
Vriendelijke groet,
Sander Capello
Directeur De Statie

