Nieuwsbrief 8, 2018-2019

Kalender
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

18-02-19
19-02-19
20-02-19
21-02-19
22-02-19

Intekenen voor rapportbespreking (4-7
maart )via parro vanaf 14.00 uur
Rapport mee
Start voorjaarsvakantie vanaf 14.30 uur

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

04-03-19
05-03-19
06-03-19
07-03-19
08-03-19

Week van de rapportgesprekken
Week van de rapportgesprekken
Week van de rapportgesprekken
Week van de rapportgesprekken
Week van de rapportgesprekken

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

11-03-19
12-03-19
13-03-19
14-03-19
15-03-19

Landelijke onderwijs staking

Buurtteam aanwezig

Buurtteam aanwezig
Mogelijkheid tot avondgesprekken

School gesloten

Schoolnieuws
Beste ouders,
De weken vliegen om. In de groepen wordt hard gewerkt door kinderen en juffen. “Leren van en met elkaar” is te
zien in de school. Dit geeft energie en inspireert. Ondanks de zieke collegae en de veelheid aan werk is de sfeer in
de school top! Collegae die voor elkaar taken oppakken, elkaar ondersteunen en met elkaar nadenken en vooral
ook “omdenken”! Complimenten voor de collegae en de kinderen. Ook in de klassen helpen de kinderen elkaar,
leren ze samen en zoeken ze samen naar oplossingen. Of ze nu bv. mediator zijn of zich samen buigen over een
nieuwe rekenuitdaging. Na de voorjaarsvakantie kunt u met de leerkracht in gesprek over de voortgang van uw
zoon of dochter. Een mooi moment om te kijken wat er goed gaat en waaraan er verder gewerkt gaat worden.
We onderzoeken in het team hoe we vanaf volgend schooljaar de kinderen ook meer kunnen gaan betrekken bij
deze besprekingen. Misschien kunt u voor nu alvast thuis vooraf aan het 10 minuten gesprek samen naar het
rapport kijken en met uw kind hierover in gesprek gaan. (Als u dat al niet deed…….)
Helaas heeft de krapte onder vervangers ook onze school bereikt. Zoals u deze week in de brief van onze
bestuurders heeft kunnen lezen doen we er met elkaar alles aan om alle groepen ‘bemenst’ te houden maar is dit
momenteel een hele grote uitdaging. Na de voorjaarsvakantie ontstaat er een vacature van drie dagen in groep 7.
Er is geen invaller beschikbaar. Met het team worden momenteel gesprekken gevoerd om te bekijken hoe we dit
kunnen opvangen. Concreet doet dit een appel op collegae om eventueel te verschuiven van groep. Dit is geen
prettig proces en vraagt veel energie. We hopen op een passende oplossing waarover we u na dit weekend verder
gaan informeren.
De bereidheid om een duidelijk signaal af te geven over de werkdruk en krapte onder leerkrachten is groot. Met
elkaar hebben we besloten dat ook de wij deelnemen aan de landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart. De
school is die dag gesloten. Wij hopen op uw begrip.
Namens het team van de Hoge Raven, Sylvia Tigchelhoff
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Prijs voor Tijs
Tijs uit groep 7 is dit jaar, net zoals veel andere kinderen, al eens gaan kijken bij verschillende
middelbare scholen. Zo ook bij College de Heemlanden in Houten. Bij de vakgroep wiskunde stond een
moeilijke wiskundequiz te wachten en Tijs heeft deze als één van de beste gemaakt! Daarom kreeg hij
op vrijdag 8 februari uit handen van George Bos, afdelingsleider brugklas, een cadeau aangeboden: een
rekenmachine! Superleuk voor Tijs en een leuke actie vanuit de Heemlanden!

Workshop Veilig leren lezen; nw datum!!

Ouders die zich hebben ingeschreven voor de workshop VLL worden i.v.m. de stakingsdag (15 maart) nu
uitgenodigd op vrijdag 22 maart na schooltijd (12.30 uur) in de groep van juf Margreet . Juf Margreet en
juf Fenna nemen jullie mee in de wereld van groep 3. Hoe leren we lezen aan de hand van deze nieuwe
versie VLL?
Mocht u zich voor de informatieavond niet hebben ingeschreven maar heeft u toch belangstelling dan
kunt u na overleg met Margreet of Fenna deelnemen aan deze workshop. Vol is vol!
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Speelotheek zoekt nieuwe vrijwilligers
Wist je dat er al zo’n 28 jaar lang in Hoograven een Speelotheek is waar je speelgoed kunt lenen? Wij zitten in het
ouderlokaal in de Bredeschool Hoograven en zijn open op maandag van 12.15 tot 14.15 uur (Let op: nieuwe tijd
vanaf 4 maart 2019) en woensdag van 10.15 tot 12.15 uur (behalve in de schoolvakanties).
Kom de speelotheek helpen
De Speelotheek Hoograven draait volledig op vrijwilligers en wij zitten te springen om extra hulp. Wie wil de
speelotheek komen helpen op maandag of woensdag om diensten te draaien? Je bent dan meteen gratis lid. Je
werkt op een laptop waarmee je speelgoed inneemt en uitleent, ook help je met het adviseren van leden,
speelgoed coderen en opruimen. Je ontmoet je wijkgenoten en kan ook je kind meenemen: speelgoed genoeg om
mee te spelen.
Lijkt het je leuk? Of wil je eerst eens kijken? Geen probleem. Stuur een mailtje naar
speelotheekhoograven@gmail.com of kom langs op maandag van 12.15 tot 14.15 uur en woensdag van 10.15 tot
12.15 uur. De Speelotheek Hoograven zit in de Bredeschool Hoograven op Duurstedelaan 14 (druk op de bel en we
doen voor je open).
Lid worden?
Een lidmaatschap kost per kalenderjaar 15 euro en met een U-pas 5 euro. Het speelgoed lenen is verder gratis.
Kom langs. De thee en koffie staan klaar met limonade en iets lekkers voor de kinderen. Kijk ook op de website
voor meer informatie www.speelotheekhoograven.nl en volg ons op facebook: https://nlnl.facebook.com/SpeelotheekHoograven.
Wat is een Speelotheek?
Is je kind snel uitgekeken op zijn of haar speelgoed en ligt het in de weg? Of zoek je materiaal waarmee je kan
oefenen met rekenen en taal met je kind? Kom eens langs bij de Speelotheek Hoograven: een soort bibliotheek
voor speelgoed. Vrijwilliger Marieke “Bij ons kan je, nadat je lid bent geworden, speelgoed lenen en uitproberen.
Zo is er altijd iets nieuws om mee te spelen voor je kind en na vier weken breng je het weer terug. Ook kan je bij
ons educatief speelgoed lenen. Handig om thuis verder te oefenen met waar ze op school mee bezig zijn. Want
spelen is niet alleen leuk maar ook nodig voor kinderen om zich verder te ontwikkelen en beter te kunnen leren op
school. Bovendien is het gezellig om mensen uit de wijk te ontmoeten en samen even koffie te drinken en met je
kind speelgoed uit te zoeken.”

3

Terugblik op de studiedag
Op 5 februari hebben we met het hele team een dag geinvesteerd in collegiale ontmoeting en overleg
over ‘the Why” van het onderwijs. Wat is de bedoeling van ons onderwijs en hoe willen wij het
vervolgens inrichten. Na een ochtend vol collegiale overleg momenten en voorbereidingen voor de
rapporten hebben we ’s middags een kritische blik geworpen op onze pedagogische en didactische
kwaliteit.
De centrale vraag was; Wat is er nodig om de kinderen op de Hoge Raven optimaal te laten leren? Welk
gedrag verwachten we van de kinderen en wat is er vanuit de leerkrachten nodig om dit ‘uit te lokken?”
N.a.van een nulmeting die de afgelopen weken al was afgenomen door in alle groepen te observeren
hebben we de bij de observatie gebruikte criteria van de kijkwijzer verder verfijnd. In groepen zijn de
collegae uiteen gegaan om daarna hun presentatie te geven. Dit varieerde van literatuurstudie tot
creatieve posters met kernwoorden. Het was een bruisende middag met bruikbare criteria voor
leerkracht en leerlinggedrag. Deze criteria nemen we op in de Wegwijzer van de Hoge Raven waarin we
onze protocollen en afspraken vastleggen. Met een blik op de toekomst hebben we de dag afgesloten.
Wat zien we als we over vier jaar rondlopen op de Hoge Raven? Hieronder een beeldende compilatie.
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Wist u dat?
We met de gemeente en het wijkteam onderzoeken of er een voetbalveldje kan worden ingericht op het veldje
naast de school zodat we daar in de pauzes gebruik van kunnen maken? Dit geeft iets meer ruimte voor de ‘echte’
voetballers om hun energie kwijt te raken in de pauzes. De leerlingenraad gaat na de vakantie om
ontwerpvoorstellen vragen in de school. Mocht u willen meedenken dan horen we dat graag.
Op 15 maart, op de stakingsdag, een sportinstuif wordt georganiseerd vanuit de Brede school Hoograven zodat
kinderen en ouders die dag lekker kunnen bewegen? Nadere info volgt.
Het schoolplein weer is voorzien van frisse struikjes en planten? De putten zijn leeggeschept zodat het overtollige
water weg kan en binnenkort ook de speelmat onder de schommels wordt gerepareerd?
Er een aanvraag ligt bij de gemeente voor uitbreiding van de fietsenrekken bij de ingang van het plein?
Samen met de ouders van de OR de magazijnen van de school zijn uitgemest en heringericht? We hebben heel
veel opgeruimd en rekken laten maken zodat we spullen nu makkelijk in bakken kunnen wegbergen. Dank aan de
ouders die hebben geholpen!
In de voorjaarsvakantie (23 febr-3 maart) de firma Zon en Zo het dak van de sporthal Brede School Hoograven
gaat voorzien van zonnepanelen. Dit is een gezamenlijk initiatief van gemeente en Brede School Partners, Da
Costa school, Ariensschool en OBS de Hoge Raven
Voor volgende week alvast een fijne vakantie gewenst!
*****
Vriendelijke groet, Sylvia Tigchelhoff
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