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Carnaval  

Gisteren hebben we weer fantastisch Carnaval gevierd. Ondanks de natte speelplaats viel het feest 

gelukkig niet in het water. Het is voor zover we kunnen nagaan wel de eerste keer in de geschiedenis 

van de school dat er geen centrale opening was! Vooral in de ochtend hebben de kinderen zich 

heerlijk vermaakt met allerlei activiteiten. Het is ook een feest om naar te kijken! 

Kinderen van groep 8 die zelf niet meer zoveel hebben met Carnaval, konden ook kiezen om te 

helpen bij activiteiten. Dat kunnen ze erg goed: met geduld, enthousiasme en deskundigheid maken 

ze er een leuke activiteit van. Ook voor zichzelf! 

Natuurlijk zijn er ook hulpouders geweest, die verkleed en al, hun steentje hebben bijgedragen. 

Hartelijk dank allemaal!  Met zo’n mooi feest in de herinnering wens ik jullie allemaal een goede 

vakantie. 

De toekomst en schooltijden 

Kortgeleden is weer een inspirerende bijeenkomst geweest met de denktank, opgestart m.b.t. de 

schooltijdenproblematiek, nu denktank om de visie op de toekomst te bespreken en van daaruit 

aanbeveling te doen. 

Vanuit de visie op de toekomst is de verandering van schooltijden een logisch gevolg voor alle 

betrokkenen (ouders, leerkrachten en schoolleiding). Om vanuit de visie een oplossing hiervoor te 

formuleren is echter meer tijd nodig. Er is dan ook nog geen haalbaar voorstel voor volgend 

schooljaar uitgekomen dat voorgelegd kan worden aan team, MR en andere ouders. Daarvoor 

moeten nog verschillende dilemma’s uitgewerkt worden. 

De noodzaak van verandering zit in: 

 Organiseren van voldoende professionaliseringstijd en voorbereidingstijd voor leerkrachten. 

 Aansluiten school en BSO 

 Organiseren TSO op professionele wijze 

 Erkennen van BSO capaciteitsproblematiek, optimaal benutten van ruimtes. 

Conclusie van het overleg: De noodzaak voor verandering is aangetoond, maar we moeten niet te 

snel tot een oplossing komen. Volgend schooljaar zal met dezelfde tijden begonnen worden. Een 

verandering van tijden wordt zeker een half jaar van te voren aangekondigd. 

Met het bespreken van de visie op de toekomst bekijken we ook ons onderwijsconcept. We kijken 

naar de vaardigheden die we kinderen moeten leren om na hun schoolse periode sterk in het leven 

te staan.  

Ons doel: In een goed georganiseerde dag treffen we nieuwsgierige kinderen die zich op persoonlijk, 

sociaal, cognitief en motorisch gebied optimaal kunnen ontwikkelen.  

 

Luizen in/uit de school 

Dinsdag 7 maart is nationale luizendag. We proberen als school te bereiken dat er op dat moment 

geen luizen meer in de school zijn. Dit kan alleen als iedere ouder de controle serieus neemt. Hopelijk 

is het dan weer een tijdje onder controle. We hebben niet de illusie dat we de luis kunnen uitbannen, 



maar een tijdje tot zeldzame diersoort verheffen zou al een mooie prestatie zijn. In de folders die de 

kinderen hebben meegekregen wordt een bepaald middel aangeraden. Er staat echter duidelijk in de 

handleiding dat kammen en verwijderen van neten het meeste succes heeft.  

Avondvierdaagse zoekt een actieve ouder: 

Wie kent de avondvierdaagse niet?! Een leuke wijktraditie waar ieder jaar heel veel kinderen naar 

uitkijken. Dit jaar organiseert Stichting Avondvierdaagse Oog in Al haar 13e editie. Hieraan doen bijna 

700 kinderen uit de wijk mee van alle vier de basisscholen. De organisatie bestaat uit een klein 

groepje ouders, twee van elke school. Voor de Dominicusschool zijn wij nu op zoek naar een ouder 

die een rol wil spelen binnen deze organisatie. De voorbereidingen gaan binnenkort van start dus als 

je het leuk lijkt, meld je dan aan via olgableijenberg@gmail.com.  

Dyslexie 

Kort geleden was dyslexie in het nieuws. De stelling van de onderzoekers was dat er tegenwoordig 

door onvoldoende onderwijs teveel kinderen een dyslexie verklaring krijgen. In onze school hebben 

we goed leesonderwijs, waarbij kinderen die meer oefening nodig hebben ook in de gelegenheid 

worden gesteld. 

Hulp van ouders is daarbij onontbeerlijk. Kinderen die moeite hebben met leren lezen hebben zes 

keer meer oefentijd nodig dan kinderen die het vanzelf oppakken. Wij gaan er vanuit dat met een 

goede instructie en het oefenen, alle kinderen leren lezen. Dat vraagt van kind, leerkracht en ouders 

een enorme inspanning. Er is op school een dyslexieprotocol, dat altijd gevolgd wordt bij lees- en 

spellingsproblemen. Door de intensieve oefening krijgen we alle kinderen aan het lezen. Als er een 

vermoeden is van dyslexie schakelen we deskundigen in om dat vast te stellen. Als dat vastgesteld 

wordt komen die kinderen in aanmerking voor een speciale dyslexietraining die door een specialist 

op school verzorgd wordt.  

Onze werkwijze: goed onderwijs, veel oefenen en op tijd deskundigen inschakelen om alle kinderen 

te laten lezen.  

Het speelplein Händelstraat 

Door te veel zand in de rioolbuizen zijn er steeds afwateringsproblemen op de speelplaats. Het 

ontstoppingsbedrijf krijgt de buizen niet meer schoon. Waarschijnlijk gaat in de volgende vakantie 

het speelplein open om alle buizen te vervangen. 

Kanjertraining in het team 

Twee van de afgelopen drie studiedagen hebben we besteed om ons te verdiepen in de 

kanjertraining. Met elkaar hebben we duidelijke taal gedeeld over hoe we vinden dat kinderen met 

elkaar om moeten gaan. Inzicht in groepsdynamiek, oefeningen om vertrouwen in elkaar te 

versterken en activiteiten om elkaar beter te leren kennen deden we zelf om het ook toe te passen in 

de klassen. We hebben er met veel plezier aan gewerkt en zijn ook enthousiast met de trainingen in 

de groep begonnen.  

Ouderavond kanjertraining 

Op 7 maart is de ouderavond kanjertraining in de Pniëlkerk. Heeft u zich al aangemeld? Dat kan met 

het social schoolbericht van eind januari. Tot nu toe hebben zich 157 ouders aangemeld. We 

verwachten van ieder gezin in ieder geval één ouder om de pedagogische werkwijze die we met de 

kanjertraining in huis gehaald hebben met u te delen.  
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Invalleerkrachten 

De afgelopen jaren hebben we samen met uitzendbureau ASA bijna altijd voor voldoende invallers 

kunnen zorgen. Helaas is het de afgelopen twee maanden ineens anders. De vraag naar 

invalleerkrachten is groter dan het aanbod. We zijn hard op zoek om de pool weer goed gevuld te 

krijgen. Mocht u tips hebben, dan zijn die zeer welkom. We vragen u ook om begrip als er, door het 

niet in kunnen zetten van invalleerkrachten, groepen verdeeld moeten worden. Voor de kinderen 

meestal een feestje maar voor de organisatie niet ideaal. 

 

 

 

 

 

 

 


