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Voorwoord
Door Leonoor Sleijser
De eerste nieuwsbrief in een nieuw jasje.
Wij hopen u middels de nieuwsbrief goed te informeren over het
reilen en zeilen van de school.
Natuurlijk hoop ik u ook te ontmoeten in de school. Een bezoek aan
school zit bij veel ouders denk ik nog niet in het systeem. Vandaar
dat er weinig ouders aanwezig waren bij de koffieochtend van 9
maart. De workshops gebaren hebben we helaas ook moeten
cancelen, omdat er (bijna) geen animo voor was. We zullen deze
workshops opnieuw gaan inplannen, want we hopen echt dat we
elkaar weer snel gaan zien!

Agenda
12-4 Paasviering groep Mint en Groen
13-4 Paasviering andere groepen
14-4 Werkdrukverminderingsdag
(Alle leerlingen vrij!)
15-4 Paasvakantie t/m 18 april
22-4 Koningsspelen
25-4 Meivakantie t/m 8 mei
9-5 Eerste schooldag
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Mededelingen Personeel
De afgelopen weken is er opnieuw veel uitval
geweest van collega's door ziekte. Nu de corona
een beetje op zijn retour is, maar nog steeds
aanwezig, speelt ook de griep een grote rol. Het
blijft dus nog steeds een gepuzzel om de
bezetting rond te krijgen. Het is wel heel fijn te
merken dat personeel zoveel mogelijk probeert
de afwezigen te vervangen. Ook zien we dat veel
leerlingen ziek zijn. Vorige week waren er zelfs
op een dag, in een klas maar twee kinderen
aanwezig. Gelukkig zijn ze er nu weer allemaal!
Laten we hopen dat ook de griepgolf snel voorbij
is.

Met juf Susan gaat het ook steeds beter. Zij
werkt alweer 2 dagen en ook de donderdag gaat
zij nu verder uitbouwen in groep oranje. Juf
Patricia zal zich nog beperken tot kleine taken.
We hopen dat zij goed zullen herstellen.

Helaas hebben we daarnaast ook te maken met
langdurige ziekte. Juf Annemieke kon helaas nog
niet starten na haar bevallingsverlof, maar
inmiddels gaat het steeds beter met haar. Zij
gaat langzaam weer beginnen, eerst buiten de
groep. Volgende week zal zij wel even in groep
geel op bezoek gaan!

Inmiddels hebben we ook een vacature uitgezet
en hopen we dat we daardoor wat ruimer komen
te zitten in ons personeel.

Gelukkig hebben wij ons team iets kunnen
uitbreiden met vervangers. Juf Daniëlle (van der
Meer) werkt als vervangende
onderwijsassistent. Ook juf Diane, die ons
aanvankelijk had verlaten omdat zij een andere
baan heeft, komt ons gelukkig nog een dag
helpen.

Studiedag 14 maart
Op 14 maart hadden wij als team een studiedag.
De onderwijsassistenten zijn aan de slag gegaan
met ‘bewegend leren’. Een interessante workshop,
waarbij ze allerlei handvatten hebben gekregen
om bewegend leren in te zetten in het dagelijkse
lesrooster.
De leerkrachten zijn aan de slag gegaan met het
thema ‘opbrengst en handelingsgericht werken’.
Dit werd begeleid door Bertine Haverhals
(Parnassys Academie). Vanuit het
inspectierapport is naar voren gekomen dat de
school onvoldoende zicht heeft op de
ontwikkeling en begeleiding van leerlingen. Het is
van belang dat er meer doelgericht gewerkt gaat
worden.

Bertine gaat ons hierin adviseren en meenemen
de komende periode. Er is gesproken over het
pedagogisch en didactisch handelen. Hoe doen
we dit per vakgebied? Als team gaan we dit in
kaart brengen, zodat dit alles ook onderbouwd
op papier staat. Dit geeft duidelijkheid voor
(nieuwe) leerkrachten. ’s Middags hebben we
verschillende (ZML) scholen bezocht. Hoe doen
andere scholen het, als je kijkt naar didactisch
handelen in relatie tot de organisatie en
klassenmanagement? Hoe mooi is het om van
elkaar te leren? Samen beter, beter samen!

Lege flessenactie:
Met trots mogen wij onthullen dat het bedrag dat wij
samen met u en de leerlingen met deze actie hebben
opgehaald € 137,35 bedraagt!
Iedereen heel erg bedankt voor jullie hulp en inzet!

Inspectie en PO Raad
Ondanks dat het rapport nog niet binnen was,
zijn wij gestart met een traject vanuit de PO
Raad om ons te gaan helpen de kwaliteit van ons
onderwijs te verbeteren. Dit houdt in dat er een
verdiepende analyse uitgevoerd gaat worden
door iemand vanuit de PO Raad. Vervolgens
krijgen wij begeleiding vanuit de vliegende
brigade die ons gaat ondersteunen in het maken
van een verbeterplan en het ondersteunen bij de
uitvoering. Inmiddels is de analyse bijna
uitgevoerd en zijn wij in afwachting van de
terugkoppeling hiervan.

Zodra het rapport van de inspectie is
vastgesteld zullen wij dit met u delen. Zoals al
eerder aangegeven zullen we dan ook een
ouderavond organiseren om hierover met u in
gesprek te gaan en willen wij u graag meenemen
in het verbeterplan dat wij gaan opstellen. Ik
hoop u voor nu voldoende te hebben
geïnformeerd. Mocht u al vragen hebben, dan
kunt u altijd een afspraak maken met mij,
Leonoor Sleijser.

Tevredenheidsenquete
Vorige week heeft u wellicht al een mail in uw mailbox gekregen. Dit betreft de tevredenheid enquête.
Het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs vinden wij belangrijk. Uw mening en
ervaring zijn daarin voor ons van belang. Daarom voeren we een tevredenheidsonderzoek uit.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Scholen met Succes. Deelname
aan het onderzoek is anoniem. Zo zijn uw individuele antwoorden straks niet te herleiden.
Ondertussen bent u uitgenodigd via e-mail om deel te nemen aan het onderzoek. Het invullen zal
ongeveer 10 minuten van uw tijd vragen. Uw deelname is belangrijk om een goed beeld te krijgen van wat
goed gaat en wat beter kan. We rekenen dan ook op uw deelname.

Schrijf alvast in uw agenda:
De volgende koffieochtend is op: vrijdag 20 mei van
8.30 – 9.30 uur! Hier zal o.a. aandacht besteed worden
aan: Geef me de 5 tips voor thuis en onze nieuwe
woordenschat methode LOGO 3000! Dit thema stond al op
de planning in het najaar, maar kon toen helaas niet
doorgaan.

Kwink!
Op de Duinpieper
Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op
school doet. Ook als het gaat om alles wat uw
kind leert op het gebied van sociale en
emotionele vaardigheden. Op de Duinpieper
hebben we hier en nieuwe methode voor sinds
dit schooljaar, het heet Kwink. Kwink is volledig
een onlinemethode met lesmateriaal en bedoeld
voor de hele school. Met behulp van Kwink leert
uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het
oefent hiermee zijn sociaal-emotionele
vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van
belang.

Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn
en waarin verstorend gedrag als pesten niet
voorkomt. We hebben op school ook twee
coaches voor Kwink. Zij stimuleren en helpen het
team waar nodig. In de bijlage zit een
nieuwsbrief waar u meer informatie vindt over
de methode Kwink. Volgend schooljaar zullen we
meer informatie delen zodat u er thuis ook mee
aan de slag kunt gaan. Het is uiteindelijk door
deze methode de bedoeling dat we één taal gaan
spreken met elkaar. Veel leesplezier.

Surf Project
Zie folder in de bijlage
Golfsurfen staat voor plezier, vrijheid, focus en
rust. Buiten actief zijn, het strand, de zee. En
dan zélf een golf surfen…. Dat geeft natuurlijk
een heel goed gevoel!
Op verschillende plekken langs de Nederlandse
kust geeft het Surf Project surfles aan kinderen
met Down, autisme en ADHD (8-18 jaar).
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