
Nieuwsbrief week  11

Beste ouders/verzorgers,

Op 8 februari ging de school weer open. Het was voor eenieder een bijzondere dag. Er lag ongeveer
dertig centimeter sneeuw, de bovenbouw kinderen met een mondkapje en alle groepen in een
bubbel. Het bijzonderst was natuurlijk de hereniging van de groepen, al was dat voor velen heel
gewoon. De coronaperiode heeft van iedereen veel flexibiliteit en aanpassingsvermogen gevraagd.
Wij zijn dankbaar en trots zoals wij met u en uw kind het thuisonderwijs hebben kunnen realisteren.
Mocht het mogelijk zijn om elkaar weer te ontmoeten dan willen wij graag een gezellig samenzijn
organiseren waarin wij met elkaar terugkijken en informeel bijpraten. Wij kijken ernaar uit om u weer
op school te mogen ontvangen zodat u de opgeknapte en huiselijke school kan zien en de fantastische
sfeer kan voelen.

Onderwijskundige ontwikkeling
Het team van IKC-Pius X heeft naast het thuisonderwijs
gewerkt aan de ontwikkeling van de school. Wij hebben
onze kwaliteitszorg en kind- en groepskaarten verder
doorontwikkeld. Op de kindkaarten brengen wij uw kind in
beeld en stellen we specifieke doelen voor uw kind. Op de
groepskaart stellen we groepsdoelen waarin we kinderen
met dezelfde doelen clusteren. In onze kwaliteitszorg
gebruiken wij de cyclus: data, duiden, doelen, doen. Wat
zien we? Wat begrijpen wij daaruit? Welke doelen stellen
we? Hoe gaan we de doelen bereiken? Wij spreken op deze
wijze ook met u en uw kind. Het gesprek met u en uw kind
is daarin belangrijk want dan hebben we samen inzicht en
werken we aan dezelfde doelen. In de fase doen zijn de
methodes die wij gebruiken erg belangrijk. Het team heeft
daarvan een analyse gemaakt en test nieuwe materialen. Voor muziek gaan wij “123-zing”
uitproberen en voor technisch lezen in groep 4,5 en 6 onderzoeken wij de methode Karakter.

Studiedag 15 april
De coronatijd heeft onze planning in de war geschopt en wij willen natuurlijk dat de kinderen zoveel

mogelijk naar school gaan. Het is voor de kwaliteit van het onderwijs belangrijk dat de school kan

bezinnen en het onderwijs kan ontwikkelen. Het heeft onze voorkeur om op 15 april een studiedag te

organiseren waarin wij ons onderwijs verder ontwikkelen.
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Missie en pijlergroepen
Wij hebben een poster ontwikkeld waarin onze visie sterk is weergegeven. U ziet in de grond onze
kernwaarden: gezien worden, elkaar versterken, groeigericht en vertrouwen. Samen met de acht
“leerkrachten” vormen zij onze grondhouding. Het is onze voeding, evenals de zon en de lucht. Onze
pijler “pedagogisch klimaat” bewaakt en versterkt deze grondhouding bij leerkrachten en leerlingen.
Iedere maandag na de vakantie organiseert de pijlergroep voor de gehele school een pedagogische
opdracht en zij ontwikkelt ook ons sociaal-emotionele aanbod. Een belangrijke bron is de
kanjertraining. Een belangrijke doelstelling daarbij is dat kinderen zichzelf kunnen zijn en zichzelf
kunnen ontdekken. In de poster ziet u een leerkuil. Het is een belangrijk woord in ons onderwijs. Het
leren is namelijk niet altijd eenvoudig en wij willen kinderen de tools meegeven om een leven lang te
leren. De acht “leerkrachten” zijn de belangrijkste tools en wij bieden deze systematisch aan.  Deze
krachten  ondersteunen de kinderen om door een leerkuil te gaan. Op onze school werken we vanuit
pijlergroepen. Deze groepen ziet u terug in de bloemen. In de pijler stevige basis zorgen we voor dat
kinderen inzicht hebben in hun leerproces en dat wij doelgericht lesgeven. De groep heeft de
leerdoelen per groep inzichtelijk gemaakt en dit gebruiken we om kinderen in beeld te brengen en
ons aanbod af te stemmen op de behoeftes van de leerlingen. De groep persoonlijke groei verdiept
zich in het aanbod van de 8 leerkrachten en het ontwikkelen van een groeimindset. Een grote groep
leerkrachten volgt een interne training voor het leergesprek want het is een belangrijke tool om
kinderen te steunen in hun persoonlijke groei. De pijler coöperatief zorgt ervoor dat we vormen
vinden en leren gebruiken waarin kinderen elkaar feedback geven en kinderen samenwerken. Het
doel is dat kinderen gestimuleerd worden om van en met elkaar te leren.
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Het schoolplein
Het goede nieuws is dat wij 35.000 euro hebben gekregen vanuit allerlei subsidie aanvragen. Wij

zetten nu de puntjes op de “I” en gaan dan het ontwerp voorleggen aan de kinderen, de IKC-raad en

de ouderraad. Wij hebben in de ontwerpfase veel samengewerkt met de kinderen voor het ontwerp.

Op dit moment hebben we de volgende ideeën:

- Een nieuwe schuur.

- Uitbreiden fietsenhok.

- Meer natuur op het schoolplein.

- Een buiten lokaal aan de voorzijde met moestuinbakken.

- Opknappen van het grote speeltoestel.

- Nieuwe speeltoestellen op het kleuterplein.

- Het verwijderen van struiken aan de rand van de school.

- Het aanpassen van de ingang van de peuteringang.

Huiselijke inrichting van de groepen.
Wij hebben het afgelopen jaar de Kinkellink afgestoten en het hoofdgebouw opgeknapt maar dat was

voor ons niet voldoende. Het team heeft de volgende waarden gesteld voor de inrichting: ordelijk,

rust, huiselijk, warm, groen. Met een interieurdesigner maken wij voor iedere gezamenlijke

werkruimte en klaslokaal een plan waarin de klassen een huiselijke uitstraling krijgen. Wij hebben

grote slagen gemaakt op de BSO en kinderopvang. Op de kinderopvang hebben wij ook het meubilair

vervangen en mogen wij ook het ontwikkelingsmateriaal vervangen. Tevens hebben wij toestemming

om in de kerstvakantie het meubilair van de school te vervangen.
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Interne communicatie vanuit de school.
De Coronatijd vraagt aan ons alle alertheid om in verbinding met elkaar te blijven. Wij willen u graag

als school goed informeren over schoolontwikkelingen, werkwijze en leuke momenten in de groep en

de ontwikkeling van uw kind. Wij hebben het volgende communicatieplan opgesteld:

● U ontvangt om de twee weken een nieuwsbrief met de schoolontwikkelingen.

● U ontvangt frequent via Klasbord de noemenswaardige momenten in de groep.

● U ontvangt volgens de planning een update van de ontwikkeling van uw kind. Mochten er

bijzonderheden zijn dan nemen wij contact met uw op. Als u vragen hebt dan willen wij graag

dat u contact met ons opneemt.

Externe communicatie.
Wij gaan binnenkort een film opnemen waarin wij de pijlers met beelden gaan vastleggen zodat u als

ouder en ook nieuwe ouders nog meer inzicht krijgen in onze werkwijze. Wij gaan ons meer

profileren op andere kanalen zoals Facebook omdat wij ook externe ouders willen bereiken. De

website gaan we aankomende maanden een update geven en we hebben in de Gelderlander gestaan.

Wij gunnen namelijk ieder kind ons onderwijs.

Agenda

24-03 Score van de LOVS-toetsen mee naar huis

02-04 12:00 uur uit

05-04 Tweede paasdag

15-04 Studiedag

03-05 Start mei-vakantie

Met vriendelijke groet,

Roderick Kemper
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