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BELANGRIJKE DATA
19 oktober
22 t/m 26 oktober
30 oktober
9 november
29 november

fietsverlichtingscontrole groepen 3 t/m 8
herfstvakantie
informatieavond groepen 7 en 8
open podium aanvang 09.30 uur (gr. 1/2f, 4b, 5b, 6a
en 7b)
studiedag

Personeel
Per 1 oktober 2018 is onze nieuwe collega Sue Ellen Ighodaro gestart op de DSV. Zij werkt
samen met Sophie Hoefnagel in groep 6b. Wij wensen haar veel succes en plezier op de DSV.
Ook Patrice van Alphen is ons team komen versterken. Ook zij is per 1 oktober 2018 gestart in
groep 5a, naast Julia Rens. Ook voor haar geldt dat we haar een mooie tijd op de DSV wensen.
Helaas nemen we per 1 december 2018 ook afscheid van twee collega’s. Geertje Chappin heeft
ons laten weten een andere baan in het onderwijs dichter bij huis te hebben gevonden. Iets wat
ze graag wilde, nu ze moeder is van een dochtertje.
Ook Marie-Louise Ter Meer gaat de DSV verlaten. Natuurlijk wensen we hen veel succes en veel
goeds, we vinden het echter ontzettend jammer dat ze gaan.
Natuurlijk zijn we inmiddels gestart met de zoektocht naar nieuwe collega’s. Uiteraard houd ik u
hiervan op de hoogte.
Studiedag
Op 10 oktober was de school gesloten en had het team van de DSV een studiedag. Deze dag was
een vervolg op de dag die we met elkaar hadden op 17 september jl.
De leerkrachten zijn deze dag vooral praktisch bezig geweest om de theorie te vertalen naar de
lessen met de focus op de twee strategieën die we nu actief aanbieden in de lessen aan de
kinderen.
Voor u even een korte uitleg wat die strategieën (die we nu inzetten) vanuit de formatieve
evaluatie ook alweer inhouden.
Strategie 1
•
•
•

We zorgen ervoor dat er ‘ik kan’ doelen zichtbaar zijn in de klas
Voor nieuwe stof worden succescriteria opgesteld
Door gebruik te maken van de vuist van vijf evalueren leerlingen hun eigen kunnen (in
groep 3 geldt de vuist van drie)
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Strategie 2
•
•

‘Spiekschriftjes’ zorgen ervoor dat kinderen vanaf groep 4 aantekeningen maken en
hulpjes voor de lesstof handig bij zich hebben
Voorafgaand, tijdens en na de les worden bewijzen verzameld van leren.

De studiedag van 29 november a.s. zal in het teken staan van strategie 3, 4 en 5.
Strategie 3: Feedback geven gericht op verder leren
Strategie 4: Activeren van leerlingen als belangrijke informatiebronnen voor elkaar
Strategie 5: Activeren van leerlingen in het stimuleren van eigenaarschap voor het eigen leren.
Natuurlijk gebruiken we de laatste drie strategieën al, we gaan ze echter concreet maken door
afspraken te maken met elkaar en daardoor zorgen we voor een doorgaande lijn.
Uiteraard houden we u zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen en stel gerust
vragen aan ons als u nieuwsgierig bent!
Update enkeloperatie
Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor alle succeswensen, ontzettend fijn en attent.
Inmiddels is het bijna twee weken geleden dat ik ben geopereerd. De operatie is, ondanks dat het
er van binnen slechter uitzag dan verwacht, goed verlopen.
Er is heel wat schroef- en plaatwerk in mijn voet geplaatst en nu moet alles vast gaan groeien. En
dat vastgroeien kost tijd en geduld. Een tegenvaller is dan ook dat ik minder snel op mijn voet
mag staan dan oorspronkelijk de verwachting was. Het duurt dus langer voor ik loopgips krijg en
daar baal ik best een beetje van, maar ik besef ook heel goed dat genezing het allerbelangrijkste
is.
Na de herfstvakantie zal ik daarom nog niet volledig terug zijn. Ik zal wel dagdelen in de rolstoel
naar school komen, gewoon omdat ik de kinderen graag wil zien en ook weer live wil kunnen
overleggen met mijn teamleden. Gelukkig sta ik nu ook goed in verbinding met mijn team en
werkt de app, de mail en zelfs het videobellen prima.
Ik ben iedere dag thuis aan het werk; zo werk ik aan beleidstukken, doe ik de reguliere
administratie en bereid zaken voor die komen gaan zoals het maken van de begroting, het
formatieplan enz.
Ik kijk ernaar uit om iedereen straks weer te zien!
Volkert Zaal zal ook na de herfstvakantie nog aanwezig zijn op school; Marijke Yperlaan zal uw
eerste aanspreekpunt blijven op de dagen dat Volkert Zaal of ikzelf niet aanwezig zijn.
Kinderboekenmarkt
Wat was het lekker druk op de eerste kinderboekenmarkt op woensdag 3 oktober jl.! Enorm
bedankt iedereen die langs kwam en het tot een succes heeft gemaakt.
Wij waren blij dat Isabel van Duijne, werkend bij Stichting het Uilenest en Alexandra Ruijters,
leerkracht in groep 4a, tijdens de markt hun eigen boeken kwamen signeren.
De winnares van de tekenwedstrijd is Mariline uit groep 4 die het thema "vriendschap" vertaalde
in een hele mooie kleurrijke tekening van een groep kinderen. Zij wint een exemplaar van het
boek "Kabouter Speurneus, de zaak van het verdwenen huisje", door Fiona Hack, een oud leerling
van de DSV; met veel dank aan Fiona voor haar cadeau.
Wij willen tot slot ook de kinderen die ons hebben geholpen enorm bedanken, dat zijn: Charlotte,
Dieke, Gijs, Hugo, Jesse, Sarah uit groep 8 en Idil uit groep 6. Zonder hun hulp was het nooit
zo‘n succes geworden!
De Kinderboekenweekcommissie
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(Herhaald bericht) Informatieavond groepen 7 en 8
Op dinsdagavond 30 oktober is er van 19.00 – 20.00 uur een informatieavond voor de ouders van
leerlingen van de groepen 7 en 8 in de speelzaal met een inloop vanaf 18.45 uur. Tijdens deze
avond willen we u graag informeren over de entreetoets in groep 7, het bezoeken van de open
dagen, de verschillende leerstromen in het voortgezet onderwijs en het tijdspad met betrekking
tot de advisering in groep 8.

Fietsverlichtingscontrole groepen 3 t/m 8 (vrijdag 19 oktober)
De dagen worden korter dat betekent dat het weer later licht
en eerder donker wordt. Een goede reden om je fiets helemaal
op orde te hebben. Als verkeerscommissie willen we daarom
aandacht geven aan de fietsverlichting.
Op vrijdag 19 oktober zal de verkeerscommissie met
assistentie van de Fietsersbond de fietsverlichting en de
reflectoren in de wielen en op de trappers van de leerlingen
voor de groepen 3 tot en met 8 controleren.
Vanaf 8.45 uur 's morgens wordt er per groep gecontroleerd.
We willen u vragen om uw kind(eren) op deze dag op de fiets naar school te laten komen, zodat
ook zijn/haar fietsverlichting gecontroleerd kan worden.
Bij eventuele verbeterpunten aan de fietsverlichting krijgt uw kind een kaartje met deze
verbeterpunten mee naar huis.
Om alle kinderen de kans te geven hun fietsverlichting te laten controleren is het nodig voldoende
ruimte te creëren voor het plaatsen van de fietsen. Daarom vragen wij aan de kinderen van
groep 6 de fietsen te plaatsen tussen de rood/witte linten op het schoolplein.
Om deze controledag goed te laten verlopen vragen wij twee ouders om de kinderen te helpen
hun fietsen uit de stalling te halen en terug te plaatsen. Graag doorgeven aan:
gwenzuzarte@gmail.com
Vriendelijke groeten,
De Verkeerscommissie
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