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Info ochtend belangstellende nieuwe ouders
Buurtteam aanwezig

Mogelijk Stakingsdag PO
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STUDIEDAG SPO

Alle kinderen vrij

Rapportgesprekken
Buurtteam aanwezig

Schoolnieuws
Beste mensen,
De vakantie staat voor de deur! Kinderen en collegae gaan heerlijk genieten van een ander
ritme en tijd voor andere bezigheden dan schoolwerk. De afgelopen weken zijn velen getroffen
door de griep. We hopen dat we daar na volgende week geen last meer van hebben.
Ook de uitvallende wifi laten we graag achter ons. Vrijdag wordt er een nieuw modem
geplaatst en kunnen we gebruik gaan maken van hopelijk betere faciliteiten.
De actie ‘Bandjes met LEF’ voor de VOKK heeft 640,85 euro opgebracht!! Een fantastisch
bedrag wat met veel enthousiasme in ontvangst werd genomen door de VOKK !! Dank voor jullie gulle donaties.
Het lijkt er op dat de regionale staking in het primair onderwijs op woensdag 14 maart door zal gaan. Na de
voorjaarsvakantie wordt door de bonden daarin een definitieve beslissing genomen. Mocht de actie doorgaan
dan zullen de collegae op 14 maart geen onderwijs geven aan de kinderen en zal de school gesloten zijn.
Hartelijke groet, Sylvia Tigchelhoff
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Studiedag 8 februari; korte terugblik
Na alle kennismakingsgesprekken die ik gevoerd heb met mijn nieuwe collegae op school hebben we een deel van
de studiedag gebruikt om met elkaar te kijken naar de visie van de school. Klopt de visie zoals die beschreven is in
het schoolplan nog met wat waar we naar toe willen? En wat doen we in de school om deze visie zichtbaar te
maken? Wat beloven we de kinderen en ouders?
Dit leverde prachtige, betrokken gesprekken op. Uitingen hiervan zijn vertaald in een “Hoge Raven boom”. Deze
hangt inmiddels in klad in de teamkamer. De boom met onze beloftes aan kinderen in de wortels, onze waarden
in de stam en de zichtbare uitingen van het onderwijs in de takken, vormt de basis voor het nieuw schoolplan wat
we komende tijd zullen gaan schrijven. De waarden komen terug in allerlei uitingen van ons onderwijs als
Vreedzame school, Davinci, cooperatieve werkvormen.
De werkgroepen vertalen dit vervolgens in zichtbare uitingen binnen de school. De Vreedzame pleinafspraken op
de whiteboards, de afsluitingen van Davinci o.a. zijn hiervan het resultaat. Op 25 april staat er een open ochtend
van de vreedzame school gepland. Noteert u deze vast in uw agenda??
’s Middags hebben we met elkaar een workshop ‘Zingen” gehad als aftrap voor de lessen behorende bij de
muziekimpuls. Zingend en klappend werden we door de theaterkuil geleid. Het was erg ontspannend en leuk!
Na de voorjaarsvakantie gaan de co- teachingslessen muziek van start! We hebben er zin in!!

Davinci presentatie groep 3, ¾, 4
De presentaties van het thema “Schatten van de aarde” zijn door de kinderen enthousiast gedaan voor de
ouders, opa’s en oma’s e.a. Spannende en mooie ervaringen voor de kinderen. Zo leer je al heel jong presenteren
en spreken voor een groter publiek! Fantastisch om te zien hoeveel belangstelling er was! Dit smaakt naar meer…

Leerlingenraad de Hoge Raven
De gemeenteraads verkiezingen komen er aan. In de school gaan we de lessen over verkiezingen in de groepen 5
t/m 8 in zetten om uit elke klas een kandidaat te kiezen die gaat deelnemen aan de leerlingenraad van de school.
U kunt dus ook in de school wat verkiezingsposters verwachten. De wereld in het klein…… J
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