Nieuwsbrief 14, 2018-2019

Kalender
maandag
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wisselmiddag

maandag
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03-09-19
04-09-19
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Start schooljaar 2019-2020

8.30 uur

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09-09-19
10-09-19
11-09-19
12-09-19
13-09-19

Schoolreis kleuters naar het Vogelnest

Uitgesteld ivm processierups

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

16-09-19
17-09-19
18-09-19
19-09-19

vrijdag

20-09-19

Uitvliegen gr 2 / uitluiden gr 8---- Musical groep 8
Zomervakantie vanaf 12.30 uur

Studiedag; alle kinderen vrij
Informatie avond over het jaarprogramma in alle
clusters; aanvang 19.00 uur

Schoolnieuws
Beste ouders,
De laatste paar dagen van dit schooljaar…… Dit jaar wordt goed afgerond met het uitmesten van de lokalen, poetsen van de
spullen, afronden van de lesstof, puntjes op de i bij de eindmusical, spontane afscheids picknicks, gezellige chillmomenten en
het schoonmaken en inrichten van de lokalen voor na de zomervakantie!
De zomervakantie staat voor de deur en op de valreep gebeuren er toch ook hier nog weer onverwachte dingen.
Juf Annelies Huijsmans heeft een baan geaccepteerd op de Spits in Lunetten. Ze zal daar na de zomervakantie starten.
Vanuit de leerkracht pool van ons bestuur kan Lysanne van Lieshout voor langere tijd worden ingezet. Lysanne heeft gewerkt
op andere scholen uit ons bestuur en heeft veel zin om bij ons te kunnen beginnen in groep 5/6 na de zomervakantie. Zij zal
op wo, do en vr naast Minke Maas werken.
De schoolgids 2019-2020, vakanties en studiedagen voor komend schooljaar staan vast en zijn te vinden op onze website
www.hogeraven.nl. Hier staan ook de mailadressen van de leerkrachten. Heeft u een vraag of wilt u graag een gesprek, stuur
dan een mail en u krijgt z.s.m. een reactie. ’s Morgens aan de deur van de klas is er niet altijd ruimte om een gesprek te
plannen. Ook voor ziekmeldingen kunt u de mail gebruiken.
Sinds een jaar maken we op de Hoge Raven gebruik van chromebooks en Ipads bij ons onderwijs. Het bevalt goed en komend
schooljaar zal er vanaf groep 5 gerekend gaan worden m.b.v. chromebooks. Het risico van het werken met deze devices is dat
het een enkele keer, per ongeluk, kan gebeuren dat er schade ontstaat aan de devices. Vanaf komend schooljaar zullen we,
als het aanwijsbaar schade door toedoen van een leerling betreft, uw WA verzekering aanspreken.
Namens het team van de Hoge Raven,
Sylvia Tigchelhoff
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Ambities van de Hoge Raven
In nieuwsbrief 12 heb ik u verteld over het schoolbrede thema Duurzaamheid. We hebben besloten de aandacht voor het
thema iets langer over het schooljaar te verdelen.
Alle groepen, van kleuter tot groep 8, starten in week 4 van het nieuwe schooljaar. Het eerste deelthema zal afvalscheiding
zijn. In alle klassen gaan we daar bewust mee bezig. Plastic, papier en restafval maar natuurlijk zo min mogelijk! Afvalprikken
en verzamelen in de wijk staat voor veel groepen op het programma! Andere deelthema’s zullen zijn verwarming van je huis
en de school, voedsel en hergebruik van kleding. De voorbereidingsgroep in school is al plannen aan het maken. Stichting
Technotrend ondersteunt ons hierbij door mee te denken en verbinding te leggen met stakeholders uit Hoograven. Kinderen
uit de V klas zijn op onderzoek in de wijk geweest en hebben inmiddels ook gesprekken gevoerd met bv de manager van de
Albert Heijn over duurzaamheid. Het belooft veel!
Wellicht komt er een echt vlogjournaal via de website! Een betrokken, enthousiaste ouder wil daar kinderen wel in opleiden
en met de huidige ict devices kunnen we daar ook al wat mee!
Mocht je ook willen meedenken, dan kun je aanhaken bij de Focusgroep Hoograven of de juffen een mailtje sturen!
We ronden het schoolbrede thema in het voorjaar af met een gezamenlijke afsluiting! Het lijkt erop dat er dan een
modeshow komt van gerecyclede kleding J
Pluspunt 4*******
Afgelopen jaar hebben we met de leerlingen van groep 7 en 8 met rekenen volgens de methode Pluspunt gewerkt. Een deel
van het programma wordt digitaal aangeboden. Deze verwerking kon gebeuren door het inzetten van de chromebooks.
Omdat dit goed is bevallen hebben we mogelijkheden verkend om dit uit te bouwen.
Komend schooljaar komt Pluspunt met een nieuwe versie (pluspunt 4) voor de groepen 3 t/m 7. We hebben besloten deze
nieuwe versie te gaan gebruiken. In de groepen 3 en 4 doen we de verwerking geheel op papier. Vanaf groep 5 zal bij het
rekenen ook gebruik gemaakt worden van de chromebooks. Hiervoor wordt het aantal chromebooks uitgebreid.
Groep 8 werkt nog een jaar met versie 3. (ook gewoon op de chromebooks) Voor hen is versie 4 helaas nog niet beschikbaar.
*********
Met gepaste trots delen we hierbij de link naar het schoolplan 2019-2023. Onze plannen voor de komende vier jaar leest u
hier. Deze link is binnenkort ook te vinden op de website.

Schoolplan 2019-2023 De Hoge Raven
Inleiding

Ga naar deze sway

2

De start van het schooljaar
We starten het jaar met elkaar op 2 september! Om half negen willen we graag starten met alle kinderen lekker weer in de
groepen.
In de eerste maand kunt u met de leerkracht(en) van uw zoon of dochter een startgesprek plannen. We doen dan niet meer
in een bepaalde week maar wel allemaal voor 1 oktober. De leerkracht(en) van uw kind zullen aangeven wanneer de
gesprekken kunnen plaatsvinden.
Bij het startgesprek is uw zoon of dochter van harte uitgenodigd. U krijgt van de leerkracht na de vakantie een
gespreksformulier wat u thuis samen kunt voorbereiden. In het gesprek spreken jullie met elkaar over hetgeen nodig is voor
jullie zoon of dochter om een leerzaam en fijn jaar hebben. Vanaf groep 5 vinden we het zeer gewenst dat uw zoon of
dochter mee komt. Onze doelstelling is de kinderen steeds meer te betrekken bij hun eigen leerproces. Deze gesprekken
horen hier ons inziens ook bij.
Op de informatie avond van donderdag 19 september ontvang ik u graag in de theaterkuil voor een algemene schets van
onze ambities. Daarna gaat u uiteen in het cluster van uw zoon of dochter en zullen de leerkrachten van het cluster u
meenemen in hun jaarplan. Welke methodes worden gebruikt? Welke thema’s komen aan bod? Wanneer zijn de culturele
activiteiten gepland en wat kunt u wellicht bijdragen aan ons onderwijsprogramma?

Vanuit de MR
Update Medezeggenschapsraad
Op 27 juni heeft de MR weer vergaderd. We hebben ingestemd met de Schoolgids voor volgend
schooljaar. In de Schoolgids staat de missie en visie van de school en er wordt beschreven hoe er op de
Hoge Raven gewerkt wordt naast overige praktische informatie. De nieuwe Schoolgids is te vinden op de
website van de Hoge Raven en op de site van 'Scholen op de
Kaart': https://www.scholenopdekaart.nl/basisscholen/6159/Openbare-Basisschool-De-Hoge-Raven
We hebben ook besproken hoe de school van plan is om te gaan met de extra werkdrukverlagende
middelen die het Rijk ter beschikking heeft gesteld aan het Primair Onderwijs. De werk-/taakverdeling
onder het personeel is hierbij ook uitvoerig besproken.
Als MR hebben we gemerkt dat er afgelopen schooljaar door de schoolleiding en het team weer hard
gewerkt is aan het verder professionaliseren en toekomstbestendig maken van de Hoge Raven. Dit heeft
zich on andere geuit in verbetering van IT-middelen, plaatsen van zonnepanelen, geplande experimenten
met andere vormen van samenwerken (clusters) tussen de klassen.

De avondvierdaagse

Overal waar wij heen gaan.
Overal waar wij heen gaan.
Vragen de mensen.
Vragen de mensen.
Het ‘echte’ Hoge Raven lied klonk, begin juni tijdens de avondvierdaagse, door heel Utrecht. Code
oranje? Nee hoor, 4 prachtige avonden gevuld met stoer stappende kinderen.
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Wist je dat er 52 kinderen de 5 km hebben gelopen. En hoeveel denk je bij de 10 km? Dat waren er
91!
Wat was het een feest. Bedankt allemaal! Ook de meehelpende ouders. En AH Goylaan, Plus
Smaragdplein en Coop Vaartsche Rijn, dank voor de sponsoring.
En als ze ons niet verstaan?
En als ze ons niet verstaan?
Dan zingen we wat harder!
En van je hela hela hela holala, hey

Wist u dat?
Juf Ria op 1 augustus 40 jaar werkzaam is in het onderwijs? We dit met het team gaan vieren, want dit is toch
echt een prachtige mijlpaal!
Meester Danny van BSO Schateiland ons in de lunchpauzes gaat ondersteunen door pleinwacht te hebben? Hij
ook sport en spelactiviteiten gaat verzorgen tijdens de pauzes?
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We dit betalen uit de zgn. werkdrukgelden? Dit ervoor zorgt dat meer juffen gewoon even een half uurtje pauze
kunnen nemen tussen de middag?
De nieuwsbrief er vanaf het nieuwe schooljaar anders uit gaat zien?
We de office 365 app Sway hiervoor gaan gebruiken?
We hopen dat we hiermee meer ouders bereiken? En dus een betere score in het aantal gelezen nieuwsbrieven?

*****
Een hele fijne vakantie gewenst en graag tot maandag 2 september!
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