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Nieuwsbrief januari 2017   

 

 

 
 
12 februari   9.30 uur scholendienst in de Grote Kerk 
14 + 16 februari  Rapportgesprekken 
23 februari   Projectdag ‘bouwen en wonen’ 
25 febr. – 5 maart  Voorjaarsvakantie 

 
 
Scholendienst 
Zondag 12 februari is er weer een scholendienst. Dit jaar denken we 
met elkaar en dominee Haasnoot na over het thema: 'Wat doe jíj met 
Gods woord?' Dit doen we door de gelijkenis van het huis op de rots en 
de gelijkenis van de zaaier te bespreken, natuurlijk met medewerking 
van heel veel leerlingen van onze school. De weken daaraan vooraf 
oefenen we met elkaar de liederen en spreken we ook in de klas over 
dit onderwerp.  
We hopen veel gezinnen en opa's en oma's in de dienst te mogen 
ontmoeten. Kinderen onder de 4 jaar kunnen naar de oppasdienst in de 
Voorhof gebracht worden. 
 
12 februari, 9.30 uur, Grote Kerk, van harte welkom! 
 
 
Medezeggenschapsraad 
Namens de medezeggenschapsraad wil ik graag het volgende onder uw aandacht brengen.  
  
Aan het einde van dit schooljaar neemt Wilco van Egmond afscheid als voorzitter van de  
medezeggenschapsraad. Vanaf het schooljaar 2017-2018 ontstaat hierdoor een vacature voor 
de voorzitter van de medezeggenschapsraad. 
  
Wat houdt het voorzitterschap van de medezeggenschapsraad precies in? 
In het kort komt het erop neer dat je 4 keer per jaar de vergadering van de 
medezeggenschapsraad  leidt. De medezeggenschapsraad bestaat uit 6 personen (3 
leerkrachten en 3 ouders). Ook heb je regelmatig contact met de directeur van onze school. 
  

Wat doet de medezeggenschapsraad? 
De medezeggenschapsraad geeft adviezen en neemt besluiten over 
onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Verder heeft 
de medezeggenschapsraad instemmingsrecht over onder andere het 
schoolplan. Dit is een document waarin de doelstellingen en de opzet van ons 
onderwijs beschreven staan. Adviesrecht heeft de medezeggenschapsraad 
onder andere op het beleid met betrekking tot benoeming van personeel en de 
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sollicitatieprocedures. Het is mogelijk om een gerichte cursus te volgen om meer kennis op te 
doen over de activiteiten van de medezeggenschapsraad.   
  
Wat als je de nieuwe voorzitter wil worden? 
Heb je interesse of wil je meer weten over de functie, dan kan je contact opnemen met Wilco 
van Egmond, e-mail wilco.van.egmond@planet.nl. 
Aanmelden kan tot uiterlijk 17 februari a.s. 
  
Bij meerdere kandidaten zal de nieuwe voorzitter worden gekozen. Dit zal gebeuren door de 
medezeggenschapsraad op basis van gesprekken met de zittende leden.   
  
Vriendelijke groeten, 
 
Namens de MR, Wilco van Egmond 
 
 
Het Huisgezin 
In de weken voor het Kerstfeest hebben we in alle klassen boodschappen meegenomen voor 
Het Huisgezin. Wat heeft u hier gul voor gegeven. De manden werden gevuld en in diverse 
klassen stonden er nog veel meer spullen naast de manden! Eten, drinken, spelletjes, 
cadeaubonnen en nog veel meer, het was fantastisch! 
Inmiddels zijn de gevulde manden naar Friesland gebracht. Wat waren Pieter en Annemarie 
blij verrast! De spullen staan inmiddels in dozen in het nieuwe huis. De voorraadkasten waar 
alles in moet, zijn nog niet overgebracht naar het nieuwe huis, dus blijven de dozen nog even 
gevuld. Om u een beeld te geven van de hoeveelheid, er zijn meer dan 10 verhuisdozen 
gevuld met de spullen die onze kinderen hebben meegenomen. Daarnaast heeft de 
zendingscommissie ook nog een bedrag van € 500,- overgemaakt. 
Namens Pieter en Annemarie en alle kinderen die bij  Het Huisgezin wonen, hartelijk dank! 

 
 
Geen schoonmaakavond 
Wat jammer dat we op woensdag 18 januari geen ‘tussendoor’ schoonmaakavond konden 
houden. Er hadden zich 8(!) ouders aangemeld. Dat was echt te weinig. Overigens wel fijn dat 
deze 8 ouders ons wilden helpen. We vonden het dan ook heel vervelend hen af te moeten 
zeggen. 
Ziet u een dezer weken een leerkracht lopen met een emmer sop? Dan weet u wat hij/zij gaat 
doen…. 
 
  



 Jaargang 20, nummer 6                                                                                                                        pagina 3 
 

Projectdag: Bouwen en Wonen 
Op 23 februari is er in alle klassen een projectdag. Het thema van 
deze dag is BOUWEN EN WONEN. 
In de ochtend zal er een aangepast lesprogramma zijn over dit 
thema. We zijn nog op zoek naar gastsprekers om in de 

verschillende klassen iets te 
vertellen/laten zien over 
bouwen. Indien u ons hiermee zou kunnen helpen horen 
wij dat graag, u kunt dit melden bij de leerkracht van uw 
kind. 
In de middag gaan we met elkaar bouwen/knutselen. Om 
15.30 uur kunt u tijdens een extra inloopmoment de 
resultaten komen bewonderen. We hopen op een 
leerzame en gezellige dag! 

 
 
 
 
 
Toetstijd 
In de afgelopen 2 weken is er op onze school veel getoetst. De kinderen 
hebben allemaal laten zien wat ze kunnen op het gebied van Spelling, 
Rekenen en Wiskunde, Begrijpend Lezen en Woordenschat. Het is belangrijk 
voor de leerkrachten om te weten hoe goed de kinderen de lesstof 
beheersen. Zo kan het tweede deel van dit schooljaar, gericht lesgegeven 
worden op de gebieden waarop een groep of een leerling uitvalt. Maar ook 
weten we nu welke kinderen misschien wat uitdaging kunnen gebruiken.  
Wat niet getoetst wordt, is het samenwerken, de sociale vaardigheden, 
behulpzaamheid en zelfstandigheid. Sommige kinderen zijn daar heel erg 
goed in, andere wat minder. Tijdens het buitenspelen, groepswerk en andere momenten 
proberen we daar toch iets van te zien.  
De komende periode voeren alle groepsleerkrachten een groepsbespreking, om zo stil te 
staan bij het resultaat van de groep. De groepsplannen moeten worden aangepast aan de 
laatste resultaten en er worden nieuwe doelen gesteld op klas- en individueel niveau. Kortom, 
werk aan de winkel! 
Tijdens de rapportgesprekken in februari zult u de toetsresultaten terug zien in het rapport. 
Dan is er gelegenheid om hier even als ouders en leerkracht over te praten.  
 
 
 
 
 
 
 
Bijbelse geschiedenis 
In de afgelopen weken hebben we gehoord hoe  Koning Saul en 
David elkaar steeds zochten. Ze waren aan elkaar gewaagd. 
Inmiddels is Saul overleden en is David koning geworden. De 
verhalen in de komende weken gaan over David, Absalom en de 
nieuwe koning Salomo.  
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We zingen in de klassen veel Christelijke liederen. Ook zingen we uit het liedboek. Deze 
liederen worden in de Kerken gezongen.  
 

29 januari Ps. 65       De stilte zingt U toe, o Here….. 

12 februari We zingen liederen voor de scholendienst. 

 
 
 
 
 

 
Kleuterlogica! 
Groep Rood speelt buiten. 
Op de broek van Rick zijn hierdoor wat vlekken gekomen. 
Het praatje met de juf hierover komt al snel op de wasmachine. 
Wij hebben er thuis twee zegt Rick, Eén om alles nat te maken en één om alles droog te 
maken! 
 
Fem van D: "In de winter halen mijn papa en mama het ijs met de wolkenkrabber van het 
raam van de auto." 
 
Cas: "Mijn Daan heeft grijs haar." Léon: "Ja, want hij is al 10 jaar!" 
 
Ook in groep 1 wordt deze weken getoetst. Gewoon gezellig met een spelletje. 
De kinderen moeten ook de vormen benoemen. 
Wist u dat er hele bijzondere namen bijgekomen zijn? Wat dacht u van een vierhoek en een 
rondhoek? En als je helemaal op safe wilt gaan, noem je het gewoon een vierkel. 
 
Gesprekje tussen leerlingen in groep 4: 
" juf Irene is groter dan juf Nel, maar juf Nel is wel ouder", 
Waarop Sterre reageert: "ja, maar oude mensen krimpen" (dank je wel Sterre....!) 
 
In de klas praten we nog even na over de betekenis van het liedje: 
 "weet je dat de Vader je kent, weet je dat je een parel bent" 
De reactie van Max Wijnands: " ik dacht dat we schaapjes waren, zijn we nu opeens parels 
geworden?" 
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Maandag 9 januari. Na een heerlijke lange kerstvakantie stonden de teams van onze PCBO scholen 
weer te popelen om aan de slag te gaan. Terwijl de kinderen nog van een extra vrije dag konden 
genieten begonnen wij traditiegetrouw in het nieuwe jaar in alle vroegte en rust aan een studiedag in 
de Voorhof. Nou ja, rust… Vanaf 8.15 waren we welkom en werden we het ook geheten door een 
aantal van onze directeuren met een lekker kopje koffie of thee. Om 8.30 zou het programma van 
start gaan. Dat is tenminste het streven. Ware het niet dat wij elkaar op die dag voor het eerst in 
2017 weer zagen. Dat betekende dus een kringetje nieuwjaarswensen. Voor ondergetekende 
betekent dat altijd twee kringetjes, dat krijg je ervan als je niet altijd even honkvast bent. Dat 
kringetje moet ik misschien even uitleggen. In de eerste paar jaren dat er een studiedag in de 
Voorhof was, werden de stoelen en tafels zo neergezet dat er zo’n 100 man (nou ja voornamelijk 
vrouw) personeelsleden gezellig plaats konden nemen. Dat was 
even te makkelijk bedacht. U moet namelijk weten dat wij wel 
PCBO zijn, maar toch vooral allemaal serieus kleur bekennen. Je 
hoort dus bij de groenen (Wegwijzer), de paarsen (Emma), de 
gelen (Juliana), de roden (Schakel), de blauwen (Wilhelmina) of 
de oranjen (Oranje Nassau).  
Dat op één hoop schuiven is voor ons flexibele 
onderwijsmensen dus net iets teveel gevraagd. Wij doen aan 
groepsvorming.  
Tegenwoordig (doorgeschuif en gedoe wijzer geworden) staat alles keurig opgesteld in zes groepen. 
Paar tafels in het midden en een stuk of twintig stoelen eromheen. Zou goed moeten komen toch? 
Nee hoor, niks menselijks is ons vreemd. Want wij weten als geen ander dat de plek in het midden 
vooraan de plek is die je niet moet hebben. Dat is nou net de plek waar je voortdurend in het zicht 
bent. Zo gebeurt het dus ieder jaar dat die plek leeg blijft. Dat levert natuurlijk een probleem op. Want 
waar laat je zes groepen op vijf plekken? Er wordt gemixt. Heel spannend. Welke school is dit jaar niet 
op tijd aanwezig om een eigen kring te bemachtigen. Ik weet het niet meer heel zeker, maar ik meen 
me te herinneren dat het dit jaar de Wegwijzer en de Juliana waren die wat groengelig zagen. Ach wat 
mengen doet een mens goed. 
Na het gebruikelijke gezoen was het dan toch tijd om te beginnen. Na de opening door Peter van 
Leeuwen startten we de dag met een gezamenlijke inleiding.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze dag stonden onze leerkrachtvaardigheden centraal. Teach like a champion. Dit boek is bij een 
hoop van ons al wel een beetje bekend, maar hoe doe je dat nou precies? Lesgeven als een kampioen. 
De schrijver Doug Lemov heeft veel leraren geobserveerd en hij kwam erachter dat leerkrachten die 
als excellent werden bestempeld veel gelijkenissen vertoonden in hun aanpak voor de klas.  
Deze technieken verzamelde hij en verwerkte hij in zijn boek. Inmiddels is zelfs een tweede versie 
verschenen. 
Monique van Leeuwarden nam ons aan de hand en liet ons in samenwerking met de acteurs van The 
Big Mo zien hoe verschillende technieken er in de praktijk uit zien. Ik schiet er even een paar af; de 
bliksembeurt, 100% aandacht, de radar, discovinger, weet niet geldt niet en nog heel veel anderen. 
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Ja maar wat betekent dat dan vraagt u zich af, tja waar zal ik eens beginnen…. De radar! Als 
leerkracht sta je stevig voor de klas met beide benen op de grond. De klas heb je volledig in het vizier 
door als een radar rond te gaan. In de praktijk ziet dat er ongeveer uit als een watersproeier gemixt 
met een jaknikker, die een half rondje maakt en zo een flink stuk van je gras besproeit, maar het 
werkt wel. Gras of klas iedereen wordt bereikt en gezien. Of neem de discovinger…. Neem een John 
Travolta achtige houding aan en laat losjes maar met gestrekte arm je vinger door de klas heen 
wijzen. Knikkend knietje op de maat van je denkbeeldige disconummer is toegestaan. Het klinkt 
misschien wat lachwekkend, maar wat deze technieken willen bewerkstelligen is dat ieder kind 
meedoet. Wij verwachten dat van hen en u verwacht dat ook van ons. Met een sketch en een lach 
erbij leerden we een hoop bij, maar natuurlijk moest één van ons ook even op het podium 
verschijnen. Met een toeter en een belletje mocht juf Rendi van de Wilhelminaschool de acteurs 
duidelijk maken hoe zij in bepaalde situaties reageerde. Toeter voor onjuist en belletje voor juist. 
Applaus voor onze collega en de The Big Mo die met hun improvisatietalent ons een spiegel 
voorhielden. 
Na deze inleiding stonden er workshops op het programma. Er was keuze uit zes stuks ‘s morgens en 
dezelfde zes na de lunch. Te weten: Denkkracht, Durven we nog te spelen in groep 1 en 2, Feedback 
in de klas, Ratio en brein, Vervolg Teach like a champion en Gedrag is een vak. Stuk voor stuk 
boeiende en interessante workshops. Details kunt u vragen aan de leerkracht van uw kind.  

Na de lunch was het tijd om ons weer even wakker te schudden. 
Van tevoren was ons gevraagd om onze smartphone mee te 
nemen en speelden we het spelletje kahoot. Weleens een 
spelletje gespeeld met 100 betweterige meesters en juffen? Ik 
haakte af! Okee, ik geef het toe, ik kon niet winnen. We 
waren in ieder geval wel weer wakker en een ervaring rijker voor 
wat betreft gebruik digitale media in de klas. Na de tweede 
workshopronde was het weer tijd voor koffie en gingen we als 
laatste onderdeel van de dag uiteen in kenniskringen. De 
leerkrachten gaan bij elkaar zitten op groep en wisselen zo 
ervaringen uit. Altijd weer een heel vruchtbaar en fijn moment. 

Rond 16 uur zat de dag erop. Voor wie wilde stond er nog een drankje en een bitterbal klaar. We kijken 
als Rijnsburgs onderwijsteam weer terug op een leerzame en gezellige dag. 
 
Wilt u mij nog wel een plezier doen? Vraagt u van de week even allen aan één van mijn collega’s of ze 
een Teach like a Champion techniek willen voordoen. Kunt u even lachen en zijn zij weer even 
opgefrist! 
 
 

 

 
 

“Voor je het weet zijn ze GroOt” 
 

Ludieke theatervoorstelling over opvoeden 
 

Op 1 en 2 februari 2017 is de ouder-voorstelling ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ bij u in de 
buurt. Kies de avond die u het beste uit komt en zet deze alvast in uw agenda. 

 
Woensdag 1 februari 2017: Tripodia in Katwijk, aanvang 20.00 uur  (zaal open 19.30 uur) 

Donderdag 2 februari2017: de Burgt in Rijnsburg, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30 uur) 
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Computert uw kind naar uw idee te veel? 
Zeurt uw kind om snoep vlak voor het eten? 
Is het lastig om uw kind te laten ontbijten? 

 
Opvoeden is soms best lastig. Bent u ook op zoek naar handige tips? Kom dan naar het 

theater. Tijdens de ouder-voorstelling worden herkenbare situaties nagespeeld tussen ouders 
en kinderen. 

 
Vanaf  januari 2017 kunt u kaarten reserveren via www.welzijnskwartier.nl 

 Kaarten zijn ook verkrijgbaar aan de zaal, Wilt u zeker zijn van een plekje schrijf u dan  vanaf 
januari in op de website. 

Kaarten zijn € 2,- per stuk (incl. bon voor 1 kopje  koffie, thee of fris) 
 
 
 
 

http://www.welzijnskwartier.nl/

