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Maandag a.s. komt de schoolfotograaf op school. We hebben 2 jaar terug besloten dat we de
schoolfoto’s graag in het begin van het schooljaar wilden hebben. En niet meer aan het einde
van het schooljaar. Dan krijg je, heel praktisch, te maken met het feit dat een schoolfotograaf
al lang van tevoren is volgeboekt. Dus we hebben nu, in maart 2019, de schoolfoto’s van het
schooljaar 2018-2019. In september komt de schoolfotograaf weer, dan voor het schooljaar
2019-2020. En vanaf dan komt de fotograaf elk jaar in het begin van het schooljaar.
Voor de zekerheid hebben we de brief van de schoolfotograaf nogmaals toegevoegd aan deze
Nieuwsbrief.

Ook leest u een verslag over onze studiedag. We vinden het belangrijk om u daarvan goed op
de hoogte te houden. Mocht u daar vragen over hebben, loop dan gerust binnen bij de directie.

Terugblik op de studiedag
Afgelopen dinsdag heeft het team een aantal zaken diepgaand met elkaar besproken.
Onze missie en visie
Ieder teamlid had de opdracht gekregen om vooraf een foto te maken die voor hem of
haar een kernwaarde of kernkwaliteit van onze school laat zien. Daarna is er in kleine
groepjes over gesproken. Wij vinden het als team heel belangrijk om dat af en toe te doen.
Zo zorgen we ervoor dat onze visie (wat willen we bereiken met ons onderwijs; wat is onze
stip aan de horizon) en onze missie (waar staan wij voor; wat vinden we belangrijk op D’n
Overkant) levend blijven. Of kunnen we tot de ontdekking komen dat het niet voor iedereen
hetzelfde betekent. Uiteindelijk gaat het erom: Hoe zien we die visie en missie terug in het
dagelijks handelen van alle collega’s op school.
Dit onderwerp zal het komende jaar wat vaker terugkomen in onze overlegmomenten.
Meldcode veilig thuis
Onze vertrouwenspersonen (juf Anneke
en meneer Menno) hebben ons
bijgepraat rondom de ontwikkelingen
van de meldcode van Veilig Thuis. Wij
zijn als school wettelijk verplicht om op
een bepaald moment stappen te zetten
als er het vermoeden is van huiselijk
geweld
(zowel
lichamelijk
als
geestelijk). Dat klinkt heel zwaar, is het
ook, maar soms kan het ook gewoon
een helpende hand van een leerkracht
zijn, die contact kan leggen met
hulpverleners.
Ook hebben zij ons bijgepraat over wat er wordt bedoeld met grensoverschrijdend seksueel
gedrag. Wat past nog bij een bepaalde leeftijd of de normale ontwikkeling en wanneer
wordt het zorgelijk. En dat kan soms heel verrassend zijn! En daarna weer de stap: wat
kunnen leerkrachten dan doen in de klas als dit gebeurt of als ouders daar vragen over
hebben.
ICT
Net voor de meivakantie komen de nieuwe touchscreens voor bijna alle groepen 4 t/m 8.
Deze komen ter vervanging van de beamers die nu in de klassen hangen en bieden in
technisch oogpunt weer het nieuwste van het nieuwste. Zo kun je er vanaf een hele schuine
hoek goed op kijken, kunnen er meerdere kinderen tegelijkertijd op werken en zijn er
mogelijkheden om met andere scholen in de wereld te communiceren. Een uiteraard zijn
de borden en camera’s AVG-proof!
Een van onze digitale specialisten (meneer Arjan) heeft hier uitleg over gegeven. Mocht u
interesse hebben in een oude beamer: ze staan inmiddels op Marktplaats. U kunt ook
meneer Arjan hierover benaderen.

Werkgroep regels ruimen
U heeft vast in de media gehoord dat er in het onderwijs heel veel regels zijn. Veel regels,
daar kunnen we niet omheen en moeten we gewoon volgen. Toch zijn er ook regels die
geen regels blijken te zijn, maar die we onszelf (onderwijs in het algemeen) opleggen. Wij
hebben daar een werkgroep voor in het leven geroepen die daar heel kritisch naar hebben
gekeken. Die werkgroep heeft het team daarover al enkele malen bijgepraat. Ook zijn er
een heleboel afspraken. De werkgroep heeft geconstateerd dat die afspraken soms
verouderen, soms dreigen te verdwijnen met de komst van nieuwe collega’s of soms toch
nodig blijken op een grote school zoals wij zijn. De werkgroep heeft nu ook een basislijst
met afspraken gemaakt die voor iedereen gaan gelden. Het grootste gedeelte van deze
afspraken, daar houdt iedereen zich al aan. We vinden het echter belangrijk dat er voor
alle groepen duidelijkheid komt. Dat vinden we vooral in het belang van de kinderen. Zij
hebben immers elke dag met deze afspraken te maken.
Ook deze afspraken zullen we elk jaar weer in ons team de revue willen laten passeren,
net zoals ons aannamebeleid of het beleid wat we hanteren rondom een zieke collega. We
zullen nu gaan zoeken naar een manier om deze afspraken ook regelmatig met ouders te
delen.
Evaluatie middelen werkdrukverlichting
Dit schooljaar is er veel geld beschikbaar gekomen van het ministerie om de ervaren
werkdruk van leerkrachten te verlichten. Elke school moet aan de MR duidelijk kunnen
maken waaraan dat geld is en wordt besteed. Het personele deel van de MR moet hier mee
toestemmen. Uit ons personeel kwam de grootste wens om een dag(deel) per periode vrij
geroosterd te zijn om allerlei zaken ‘bij’ te werken voor de klas. Dit jaar doet juf Guusje
dat bij ons op school. Dat wordt door praktisch iedereen als zeer positief ervaren. Het
wordt als positief ervaren dat het telkens leerkracht is die zo de kinderen ook goed kent.
Hierdoor wordt er rust ervaren voor de kinderen wat de dag erna ook weer rust oplevert
voor de leerkracht. Er zijn ook andere ideeën geopperd. De directie neemt ook die ideeën
mee en komt aan het einde van het schooljaar met een plan voor volgend schooljaar.
Workshops rekenen
De reken coördinatoren (juf Aike en juf Denise) hebben beiden een workshop verzorgd
voor de groepen 3 t/m 8 (juf Aike) en de groepen 1-2 (juf Denise). Het is ook goed om af
en toe op didactisch gebied te worden geschoold door specialisten. Zo leer je van en met
elkaar. Dit willen we volgend jaar nog meer gaan doen dan we tot nu toe al deden.

Koningsspelen 12 april
Ook dit jaar doet D’N OVERKANT weer mee met de
Koningsspelen. Dit jaar worden ze gehouden op 12 april. Alle
kinderen uit groep 2 t/m 8 worden op deze dag op de normale
tijd op school verwacht.
De kinderen uit groep 1 zijn, net als op andere vrijdagen,
vrij.

Koningsontbijt
Voorafgaand aan de Koningsspelen zal er in de klas een lekker en gezond ontbijt worden
genuttigd. Op de site www.koningsspelen.nl is te vinden waaruit dit gezonde ontbijt zal
bestaan. Helaas kunnen wij geen rekening houden met eventuele allergieën.
Dus in geval van een allergie raden wij u aan om uw kind zelf een ontbijt mee te geven.
Wilt u uw kind voor het ontbijt een plastic bord en
beker meegeven voorzien van naam. Vanaf groep 4 dienen de kinderen
ook een mes mee te brengen. Gelieve het mes in verband met de veiligheid
goed in plastic te verpakken.
Gezamenlijke warming up
Na het Koningsontbijt starten wij de Koningssportdag om 9.30 u met alle groepen met
dans en zang met het liedje ‘Pasapas’ van Kinderen voor Kinderen. De kinderen zullen
hierbij ondersteund worden door juf Denise. Dit liedje kunt u ook vinden op:
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans
Programma
Alle kinderen lunchen op locatie, dus moeten ze voor die dag een lunchpakketje en wat te
drinken meenemen.





De groepen 2 krijgen een Yogaworkshop van Mireille Swijnenburg en zullen verder op die dag
op school sportactiviteiten gaan doen. De kinderen blijven tussen de middag over op school.
Groepen 3 t/m 6 zullen gaan sporten op het atletiekveld van Achilles.
Lunch op locatie.
Groepen 7 en 8 sporten op het hoofdveld van Unitas. Lunch op locatie.

De sportdag zal om 15.00 u ten einde zijn. Alle groepen hebben een gezamenlijke
afsluiting in de klas en gaan daarna pas naar huis.

Kledingadvies:
Indien mogelijk zou het leuk zijn als alle kinderen een oranje T-shirt aan hebben






sportbroek/trainingsbroek
sportschoenen (indien mogelijk met wat profiel, geen voetbalschoenen!)
trui/vest (wat gemakkelijk aan/of uit te trekken is)
groep 2 ook binnenschoenen

Hulpouders:
We hebben van Unitas toestemming gekregen
toiletten. Een belangrijke voorwaarde is wel dat
ouder of leerkracht gebeurt! Daarom vragen
deze dag te komen assisteren. U kunt zich
zoon/dochter via ‘Mijn schoolinfo’.

om gebruik te mogen maken van de
dit altijd onder begeleiding van een
wij ook per groep 2 ouders om tijdens
aanmelden bij de leerkracht van uw

Wij hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en dat het wederom een
feestelijke dag zal worden.

Schoolfotograaf
Beste ouders,

Op maandag 25 maart komt de schoolfotograaf
foto’s maken van onze kinderen en de
leerkrachten.
Ook dit jaar zullen er weer portretfoto’s,
groepsfoto’s en broer/zus foto’s gemaakt worden.
Van de broer/zus foto’s worden alleen maar foto’s
gemaakt van de kinderen die op D’n Overkant
zitten.
We hebben weer dezelfde schoolfotograaf als
vorig jaar. Ook dit jaar gaan we werken met
inlogkaarten net als vorig jaar. U krijgt dan geen
fotopakket meer mee naar huis. Met deze inlogkaart kunt u inloggen op de site van Kiek
Fotografie, en dan kunt u bestellen wat u zelf wilt.
Voordeel hiervan is dat u zelf de keuze hebt van wat u graag zou willen. (En niet het
standaard pakket waar u misschien niets mee doet en in de kast belandt.) Mocht u toch
graag het standaardpakket willen, dan is deze ook gewoon op de site te bestellen. Dus
voor ieder wat wils. Op deze manier hebben we ook geen papierverspilling meer omdat er
geen pakketten meer terug gestuurd hoeven te worden.
De instructies over het afnemen van de foto’s en de betaling daarvan, vindt u op de website
www. kiekschoolfoto.nl
Tip voor de ouders:
* Zorg ervoor dat je kind(eren) kleurige kleding aan heeft/hebben.
* Voor de meisjes; als je een staart wilt, maak dan een staart/vlecht aan de zijkant een
staart achter zie je niet op de foto.

Nog even een “huishoudelijke” mededeling: Wij gaan onze uiterste best doen om alle
kinderen voor 15:00u op de foto te zetten, maar mochten ze toch iets later naar buiten
komen, dan vragen wij u graag begrip hiervoor.
Werkgroep Schoolfoto

Van de wijkvereniging

