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BLOEMENZEE

door Lisette Braaksma

Dag van de leraar; de school werd deze dag gevuld met bloemen. Ik wil namens het team jullie hiervoor bedanken. Ik heb ontzettend genoten van de
blije gezichten van de kinderen en leerkrachten deze ochtend. Het was prachtig om te zien hoe de kinderen vol vreugde de bloemen aan de
leerkrachten gaven. Dank aan de ouders die deze ochtend geholpen bij de ontvangst.
De afgelopen periode hebben wij te maken gehad met veel uitval en verdrietig nieuws. Voor groep 5 is er een vacature uitgezet en zijn we in
contact geweest met detacheringsbureaus. Tot nu toe heeft dat geen resultaten opgeleverd. Mochten jullie mensen kennen die graag zouden willen
werken bij ons dan horen wij dat graag. Een ZZP-er is ook van harte welkom.
Tot de kerstvakantie of totdat er iemand op de vacature gereageerd heeft, moeten wij voor nu er vanuit gaan dat wij intern tot een oplossing
moeten komen. Met het team hebben wij verschillende scenario’s doorgesproken met als belangrijk uitgangspunt: stabiliteit voor alle klassen en
leerkrachten. Na de herfstvakantie worden de groepen 6 samengevoegd om zo leerkrachten vrij te spelen. Op deze manier kunnen wij groep 5
bemannen. Het is gelukt om een nieuwe leerkracht aan te nemen die na de kerstvakantie bij ons kan beginnen. Later zal zij zich voorstellen aan u.
Gelukkig hebben wij de afgelopen periode weinig te maken gehad met coronabesmettingen. Helaas hebben twee scholen binnen de stichting wel te
maken gehad met een hoog aantal besmettingen en hebben noodgedwongen een groep in quarantaine moeten plaatsen. Scholen moeten namelijk,
ondanks de versoepelingen, bij meer dan drie besmettingen een groep alsnog in quarantaine plaatsen. Als school willen wij alle ouders er op
attenderen dat als een groep in quarantaine moet, niet langer gebruik kan worden gemaakt van de mogelijkheid tot opvang in school. Uiteraard
hopen wij dat we hier niet mee te maken krijgen.
Hele fijne vakantie

AGENDA

Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober
Herfstvakantie
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HULP VOOR DE SCHOOLBIEB

door het team

Biebouders gezocht!
Voor vijf dagen per week zoeken wij biebouders. Twee ouders
per moment. De tijd dat de bieb open is, is van 8.30 - 9.00
uur. Daarna nog 15 minuten de boeken opruimen en dan is de
bibliotheek weer klaar voor de volgende dag. In de bieb
komen de leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Ouders van de
hele school zijn welkom om biebouder te worden. De koffie
en thee staat klaar. De kinderen genieten echt van een
bezoek aan de bieb, door de inzet van ouders kan dit bezoek
aan de bieb iedere dag worden mogelijk gemaakt.
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SCHOOLANALYSE

door Ib-er Esther Vledder
De Cito-toetsen.
Wat zijn we trots op onze school, leerkrachten en leerlingen, als we kijken naar de resultaten bij de Cito-toetsen van eind
vorig schooljaar.
Als school scoren we bij alle vakken ruim boven het landelijk gemiddelde!
En globaal genomen, zien we dat we in vergelijking met het schooljaar 2019-2020 hogere scores hebben behaald.
Geen reden om achterover te leunen. Nee, wij zien de potentie van onze leerlingen en hebben hoge verwachtingen.
Door ons aanbod nog beter af te stemmen op de groepen en op individuele leerlingen, zullen zij zich nog beter kunnen
ontwikkelen.
Dit schooljaar is ons aandachtspunt het rekenonderwijs; er zal een teamscholing komen en goede rekenaars zullen meer
uitdaging aangeboden krijgen om op een hoger niveau uit te kunnen stromen.
De Centrale Eindtoets in groep 8.
In het schooljaar 2019-2020 is deze komen te vervallen i.v.m. de Corona-maatregelen.
We kunnen wel een vergelijking maken tussen de uitkomst van de schooljaren 2018-2019 en 2020-2021.
De gemiddelde score bij de Centrale Eindtoets 2019: 535,9
Het landelijk gemiddelde in 2019: 536,1
De gemiddelde score bij de Centrale Eindtoets 2021: 537,4
Het landelijk gemiddelde in 2021: 535
We kunnen stellen dat onze school in vergelijking met de vorige toets in 2019 een hogere en goede score heeft gehaald, maar
ook dat de school een stuk boven het landelijk gemiddelde heeft gescoord.
Daarmee behoren we tot de beter scorende scholen in Hoofddorp en daar zijn we blij mee!

O
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COMMUNITY LEARING CENTER

door Annemarie Langeveld, Specialist Toekomstgericht onderwijs, Kartrekker Creator Lab

Op 15 september 2021 is het Creator Lab geopend. Na de herfstvakantie ben ik
één keer in de twee weken op woensdag vrij geroosterd om de groepen 6 t/m 8 les
te kunnen geven in het Creator Lab. De groepsleerkracht en ik begeleiden de groep
bij de verschillende activiteiten, die worden aangeboden in het Creator Lab. Hierbij
zal het denken, doen, delen principe centraal staan. Één keer per maand zullen de
leerlingen van de groepen 6 t/m 8 een les krijgen in het Creator Lab. Deze les duurt
vijf kwartier en wordt gegeven op een woensdagochtend. De groepen 7a, 7b en 6a
krijgen hun eerst les op woensdag 3 november 2021 en de groepen 8a, 8b en 6b op
woensdag 17 november 2021.
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