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Geeft leren kleur

Handige data
Ma 14-09
Start afname Cito-toetsen
Di 15-09
Prinsjesdag
Wo 16-09
NIO groep 8
Ma 21-09
MR
Start Cito-toetsen
Start week tegen het pesten

Verjaardagen
In de komende periode
vieren Dano, Fatima, Nino,
Finn, Noah, Jonah, Luc,
Thabata en Djessy
hun verjaardag. Van Harte
allemaal!

Extra informatiebrief
De vorige extra informatiebrief is vooral
gebruikt voor een aantal huishoudelijke
mededelingen. In dit Singelnieuws wordt de
informatie van het Singelnieuws gecombineerd
met die uit de extra informatiebrief staat.
Veel leesplezier (er is genoeg).

Activiteiten
Een paar maanden geleden toen we alle
activiteiten voor de kalender verzamelden
hadden we hoop. We hoopten op een
schooljaar waarin we min of meer ‘normaal’
verder konden. O.a. door de opleving van
corona is die hoop langzaam maar zeker
vervlogen.

Afname Cito-toetsen
Vanaf aankomende maandag worden de Citotoetsen van voor de vakantie ingehaald. Voor
de kinderen van groep 4 tot en met 8 staan er
dan diverse toetsen ingepland. Deze afnames
vinden verspreid over ongeveer 2 weken
plaats. Deze toetsen zijn voorgaand schooljaar
uitgesteld in verband met de thuiswerkperiode
en alle onderbrekingen die dit tot gevolg had.

In het overleg met de oudervereniging
hebben we dan ook vooral gesproken over
het al dan niet door laten gaan van de
activiteiten. We zijn tot de conclusie
gekomen dat de activiteiten, zoals op dit
moment gepland, geen doorgang kunnen
hebben in hun huidige vorm.
We vinden het belangrijk om zo snel mogelijk
en zo duidelijk mogelijk te zijn over deze
beslissing. Een beslissing die overigens niet
voelt als een keuze, maar als een noodzaak.

Op dit moment wordt er in de groepen gewerkt
aan een goede voorbereiding op de toetsen.
Na 6 weken zomervakantie wordt er al vrij snel
een flink beroep op de kinderen gedaan.
We zullen deze toetsen dan ook nog meer dan
anders gebruiken om te bepalen hoe we de
kinderen het beste kunnen begeleiden in hun
leerproces. We zullen dus ook voorzichtig om
moeten gaan met wat het resultaat ons vertelt.
U wordt vanaf 5 oktober uitgenodigd voor
gesprekken met de leerkrachten over de
resultaten.
Deze gesprekken stemmen we af met de wijze
waarop we verdere informatie over dit
schooljaar geven, nu ook de algemene
informatieavond niet door kan gaan. We
werken dit nog verder uit.

Stepjes
Met enige regelmaat komen
er stepjes mee naar school.
We willen u vragen deze
buiten te stallen.
Alvast bedankt.

Aangezien de kinderen van de groepen 1 tot en
met 3 geen Cito-toetsen hoeven te maken,
vinden hier ook geen gesprekken over plaats.
Ook dit nemen we mee in de uitwerking van de
informatievoorziening, zodat iedereen toch op
een fijne manier kennis kan maken.
U ontvangt hierover nog aanvullende
informatie.

Dit betekent dus dat alle activiteiten zoals
opgenomen in de kalender tot nader order
geannuleerd worden.
Samen met de oudervereniging zijn wij op
zoek naar mogelijkheden. Wat kan er nog
wel? Met welke aanpassingen kan een
activiteit wel doorgaan? Wellicht heeft u hier
ook goede ideeën bij. Deze kunt u dan mailen
naar oudervereniging@obsdesingel.nl. Graag
geven we de kinderen hun ‘kers op de taart’
alsnog, maar het is lastig om nu al te zeggen
wat èn hoe we activiteiten wel vorm kunnen
geven. Bij dit alles hebben we naast alle
aandachtspunten uiteraard de kinderen als
uitgangspunt!
Op het moment dat we er in zullen slagen om
een activiteit (in aangepaste vorm) door te
laten gaan, dan plannen we deze opnieuw in
en hoort u ervan via het Singelnieuws.
V.w.b. de schoolreis zijn we in ieder geval
bezig met het uitwerken van een alternatief
plan.
Zodra dit geregeld is, laten we u dit weten.

Jaarplan
Naast het eens per vier jaar opstellen van een schoolplan, maken we ook ieder jaar een jaarplan. Al jaren presenteren
we de hoofdlijnen uit dit plan tijdens de informatieavond. Ook hierin volgt nog een alternatief. We hebben graag dat
ouders op de hoogte zijn van keuzes die we voorafgaand aan een schooljaar maken. Zo kunnen we samen de kinderen
hierin samen begeleiden.

Start schooljaar / Op eigen kracht
Naast de ‘voorbereidingen’ op de Cito-toetsen, wordt er in alle groepen hard gewerkt aan het weer wennen aan
elkaar en de afspraken in de groep. Dit gaat hand in hand met het werk wat in de groepen gedaan moet worden. Van
de kinderen worden weer groepen gemaakt, waarin er fijn geleerd, gespeeld en gewerkt kan worden. Ook wordt er
flink geïnvesteerd in het zo goed mogelijk werken, snel wisselen van vakken en alle afspraken bij een werkvorm.
Mag je bijvoorbeeld al het antwoord op de som schrijven bij je wisbordje, of moet je eerst alleen de som bedenken?
Hoe worden materialen uitgedeeld? Hoe komen alle kinderen tot hun recht? Op welke manier kunnen we iets wat
misgaat herstellen en hoe zetten we de volgende keer dan wèl de juiste stappen? Door daar met elkaar naar te kijken
(dit zijn allemaal voorbeelden uit de groepen) zie je al snel geweldige resultaten, de kinderen hebben er dan ook echt
baat bij.
In groep 3 werkten de kinderen vandaag al aan 4 verschillende soorten werkjes door elkaar. Ze moesten er zelf voor
zorgen dat de volgende klasgenoot aan de beurt kwam voor de computer, dat ze het werk op de juiste volgorde
deden en hun eigen werkjes terugvonden. Wat denkt u? Dit ging prima!
Ook in groep 8 was eerder al te zien hoe kinderen zelf bezig waren. Terwijl de juf de ene groep begeleidt met een
basissom voor procenten werkt een andere groep aan pittige breukensommen, weer een andere groep is zelf aan de
slag met de uitwerking van meer complexe percentages. Dit sluit ook nog eens mooi aan op het jaarthema.
Dit schooljaar heeft namelijk het thema; ‘Op eigen kracht’. Voorgaand schooljaar was een bijzonder jaar. Toch
hebben de kinderen laten zien dat ze tot heel veel in staat zijn. Zoveel zelfs, dat we vonden dat we ze daarin moeten
laten stralen. Dat dit geen onterechte keuze blijkt te zijn, is nu al overduidelijk zichtbaar en niet alleen bij de kinderen
uit groep 3 of 8. Kinderen die nog maar net op school zitten, gaan zelf de klas in. Zonder papa of mama, oma of opa.
Het is prachtig om te zien hoe trots de kinderen zijn als ze dit doen. Of dat ze al corrigeren; “Nee, ik doe dat zelf!”. In
alle groepen zie je de kinderen, op allerlei voor hen passende manieren, zelf verantwoordelijkheid te nemen.
Met enige regelmaat zullen we deze mooie voorbeelden bij het jaarthema uitlichten.

Corona
Op de eerste plaats willen we iedereen bedanken voor de medewerking bij het ziekmelden van kinderen. De
communicatie die plaatsvindt is erg open, waardoor we als school de juiste stappen kunnen (blijven) zetten.
Daarnaast blijft de situatie natuurlijk zodanig dat we aanpassingen moeten blijven doen, ook al zien we dat natuurlijk
graag anders.
Op dit moment zijn we stappen aan het uitwerken voor de gevallen waarin er bv. geen leerkrachten aanwezig kunnen
zijn. Zo zijn we voor een deel van de kinderen (groep 4 tot en met 8) bezig om accounts aan te maken voor het online
office-pakket. Daarmee kan er niet alleen op school, maar ook thuis gemakkelijker gewerkt worden. De diverse
voorstellen zullen over een kleine 2 weken ook voorgelegd worden aan de MR. We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet, Het Team van OBS De Singel

