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Nieuwsbrief
Minister Marga
Klompéschool
Van de directie…...
De voorjaarsvakantie gaat morgen beginnen en daar kijken we met z’n allen naar uit. Alle
kinderen zijn dus vrijdag al vrij en kunnen dan al gaan genieten van hun vrije dagen. De
Cito toetsen zijn allemaal afgerond en met alle ouders en kinderen is een rapportgesprek
gevoerd. We kijken ook terug op een aantal leuke en gezellige activiteiten. We hebben
lekker gelezen tijdens de Nationale Voorleesdagen, we hebben gefeest tijdens Carnaval, de
juffen en meesters hebben een hoop geleerd tijdens de studiedag, de peuters hebben
gewinkeld en gekookt, de kleuters hebben feestgevierd, groep 3 heeft het Letterfeest
achter de rug en de groepen 4 t/m 8 hebben deze week voorzichtig aan met de tablets
gewerkt. Kortom, er is een hoop gebeurd deze maand. Er nog steeds veel
parkeerproblemen bij het naar school brengen van de kinderen ’s morgens en het na
schooltijd ophalen. Door het parkeren op het terrein van de fotograaf, naast de school,
ontstaan er vaak gevaarlijke situaties. Auto’s rijden op een plek waar ook kinderen lopen.
Er wordt bovendien vaak op het terrein van de fotograaf geparkeerd. Dat is in principe
niet toegestaan. De wijkagent heeft over dit alles klachten van ouders ontvangen en hij
heeft ons laten weten dat hij na de voorjaarsvakantie onaangekondigd komt kijken naar de
onveilige verkeerssituatie die er ’s morgens ontstaat rondom de school. Op donderdag 15
maart organiseren we om 18.30 uur een ouderbijeenkomst om het inspectierapport toe
te lichten. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.
We zijn heel blij dat we onze Medenzeggenschapsraad (MR) helemaal compleet hebben.
De MR bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Juf Sadhana is adviserend lid van de
MR. De leden zullen zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.
V.l.n.r. (achterste rij) Maureen Limon, Quinten Quak, Jessica Hoks, (voorste rij)
Walters, Anke Boelema en Judith Mouyouh
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Veiligheidscoördinator
De Minister Marga Klompéschool probeert iedere
leerling persoonlijk te benaderen en uit te gaan van
de persoonlijke omstandigheden. De school wil een
plek zijn waar kinderen zich thuis voelen. Respect
voor de ander, de cultuur, de religie en leefwijze is
op de Minister Marga Klompéschool een belangrijk
uitgangspunt. We gaan ervan uit dat respect voor de
omgeving en anderen, de basis vormt voor de groei
naar een plek in de maatschappij. Er moet hard
gewerkt worden, maar de school moet ook een plek
zijn waar leerlingen hun zelfvertrouwen ontwikkelen
en positief over zichtzelf leren denken. De
veiligheidscoördinator draagt zorg voor de naleving
van deze uitgangspunten en is op dit gebied de
aanspreekbare persoon voor alle bezoekers van de
school. Voor onze school is de veiligheidscoördinator
meester Michiel.

Kinderopvang

Sinds januari 2018 wordt de naam
‘peuterspeelzaal’ niet meer gebruikt. Alle
peuterspeelzalen zijn nu
Kinderopvang. Onze Beestenboel heet dus
per 1
januari 2018: dalton kinderopvang de
Beestenboel.
Het is voor iedereen nog even wennen,
maar dit is de naam die we vanaf nu
gebruiken.

Vrijdag 23 februari begint de voorjaarsvakantie. Alle kinderen zijn dan vrij!

Carnaval
Op 8 februari hebben we een gezellig feestje met elkaar gevierd. We vierden carnaval
en alle kinderen mochten verkleed komen. De hele dag stond in het teken van
gezelligheid, vrolijkheid, plezier en feest. We hebben naar alle prachtige
verkleedkleren gekeken tijdens de modeshows in de klassen en daarna met elkaar de
kostuums bewonderd in de aula op het podium. Daarna is er gedanst en hebben we de
polonaise gelopen. In de klas werden spelletjes en andere gezellige activiteiten gedaan.
‘s Middags hebben we met de hele school genoten van de maandsluiting. De groep
van meester Jelle en de groep van juf Eugenie hebben ons verwend met hele leuke
optredens. Na de maandsluiting gingen we allemaal op pad voor de vossenjacht.
Gelukkig hadden we veel hulp van ouders om groepjes met kinderen te begeleiden. De
groepjes gingen de wijk in op zoek naar de vossen. Juffen en meesters waren verkleed
in de wijk te vinden en de kinderen moesten naar hen op zoek. Het was een hele leuke
activiteit en de kinderen hebben genoten.
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Snappet
Na de voorjaarsvakantie gaat de Minister Marga
Klompéschool in de groepen 4 tot en met 8 werken met
Snappet. Snappet is een digitaal platvorm waarop de
kinderen de verwerking van de kernvakken gaan maken.
Bij ons zal Snappet als eerste ingezet worden voor de
vakken taal, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Het
schrift of werkboekje wordt dus vervangen door een
tablet. Het voordeel van op een tablet werken is, dat de
leerlingen direct krijgen te zien of ze een opdracht goed
of fout hebben gemaakt. Bij een foute opdracht kan de
leerling zich verbeteren. De leerkracht heeft continue
zicht op de voortgang van de leerlingen en kan zo sneller
inspelen op kinderen die vastlopen bij een onderdeel.
Daarnaast weet Snappet na een paar opdrachten hoe de
leerling werkt en past hierop de moeilijkheid van de
opdrachten aan op het niveau van de leerling. Elke
leerling werkt dus op zijn of haar eigen niveau. De
leerlingen kunnen ook hun eigen voortgang volgen en
worden zo meer eigenaar van hun eigen leerproces. Ze
hoeven geen 4 weken meer te wachten op een toets om
te weten of zij het leerdoel beheersen.
Wat gebeurt er dan met het handschrift van de
leerlingen?
Zitten de kinderen dan de hele dag
achter een tablet?
Dit zijn veel gestelde vragen. Alleen de kernvakken
worden gemaakt op de tablet. Hierbij worden niet alle
lessen op de tablet gemaakt. Zo zullen de taallessen
waarbij een verhaal geschreven moet worden nog steeds
op papier gemaakt worden. Bij rekenen maken kinderen
nog steeds gebruik van kladblaadjes. Alle andere vakken
worden nog steeds op papier gemaakt. De kinderen
zitten daarom ook niet heel de dag achter hun tablet. Wij
streven er naar om technologie in te zetten op punten
waarbij het om een verbetering gaat van het aanbod.

Nationale daltondag
Op woensdag 21 maart is
het nationale daltondag. De
hele dag staat dan in het
teken van ons
daltononderwijs. Alle
ouders en andere
belangstellenden zijn dan
welkom om een kijkje te
nemen naar ons
daltononderwijs. Na de
vakantie ontvangt u hier
meer informatie over.
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Vrijdag 9 februari is er een studiedag. Alle kinderen, ook de peuters, zijn dan
vrij.

Gezond eten
We vinden het net als u belangrijk dat de kinderen gezond eten. De
kinderen van zowel de basisschool als de peuters mogen elke dag
een pauzehap meenemen die tijdens een pauzemoment in de klas
gegeten wordt. We merken dat kinderen niet met regelmaat iets
gezonds bij zich hebben en zouden het fijn vinden als de kinderen
bijvoorbeeld vaker fruit mee zouden nemen.
Fruit is gezond omdat er heel veel vitaminen in zitten. Vitaminen
zorgen ervoor dat je lichaam goed functioneert en dat is op school
extra belangrijk omdat er vaak veel inspanning van de kinderen
wordt verwacht gedurende de dag.
In fruit (en groente) zit vooral veel vitamine C en foliumzuur. Vitamine
C is belangrijk voor een goede weerstand. Foliumzuur voorkomt
bloedarmoede en is belangrijk bij de groei. Ook zit in groenten en
fruit veel voedingsvezel. Dat is belangrijk om goed naar de wc te
kunnen.
In elk soort fruit zitten weer meer stoffen van het één en minder van
het ander. Daarom is het goed te variëren met fruit. De ene keer
neem je een appel en dan weer een banaan of een kiwi. Dat is niet
alleen erg lekker, maar zo krijg je van al het goede steeds iets
binnen!
We zouden het fijn vinden als u hier de komende tijd aandacht aan
zou willen besteden.
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