NIEUWSBRIEF NOVEMBER-DECEMBER
Balk, 19 december 2018

Beste ouders/verzorgers en lezers van onze nieuwsbrief,
OPEN DAG!
Op dinsdag 29 januari 2019 laten we graag onze school zien. We
laten graag onze school zien aan ouders van jonge kinderen die een
goede en leuke school zoeken voor hun kind! Voorafgaande aan de
open dag informeren we belangstellende ouders graag tijdens onze
informatieavond op dinsdag 22 januari om 19:30 uur. Altijd al
nieuwsgierig geweest wat kinderen allemaal op een Daltonschool
leren? Kom langs en ervaar het zelf!

WIJ ZIJN DALTON: Houses&Labs
Dit schooljaar zijn we gestart met thematisch en onderzoekend leren, oftewel ‘Houses & Labs’. In het ‘Lab’
werk je aan een onderzoeksvraag op het gebied van aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek. In je
House (klas) presenteer je aan elkaar wat je hebt ontdekt en geleerd. We
noemen deze werkwijze ‘Houses & Labs’, omdat het een internationaal
Dalton concept is.
We hebben net het eerste schoolthema ‘Eten’ afgerond met een
tentoonstelling van de ontdekkingen. De kinderen hebben proefjes gedaan,
interviews gehouden met experts, mindmaps gemaakt, restaurants bezocht
en een restaurant in de school nagebouwd.
We ervaren als team dat kinderen gemotiveerd en betrokken aan de slag
gaan tijdens Houses & Labs, omdat ze echt geïnteresseerd zijn en willen
weten hoe het zit. Voor ons als team vraagt het ook samenwerking en
inzetten van elkaars talenten. We begeleiden de kinderen bij hun onderzoeksvraag en staan open voor de
ideeën van de kinderen. De kerndoelen bieden daarbij het kader voor het thema en de deelgebieden, maar
de invulling ontstaat doordat we het thema met elkaar uitbouwen. Juist om deze reden zijn we in het
proces van Houses & Labs gestapt als team, omdat we geloven dat kinderen een stem hebben in hun
eigen ontwikkeling en schoolloopbaan.

Kinderpostzegels
De kinderen van groep 7 en 8 hebben eerder dit schooljaar erg hun best gedaan
om veel kinderpostzegels te verkopen. En dat is gelukt! Ze hebben het mooie
bedrag van €1.899,64 opgehaald! Hiermee kunnen heel veel kinderen geholpen
worden.
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GVO & HVO
Als openbare school nemen wij niet één bepaalde religie of
levensovertuiging als uitgangspunt. Juist niet! Wij willen de nadruk
leggen op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en
levensovertuigingen die er zijn.
Juist om deze reden vinden we het belangrijk dat kinderen in
aanraking komen op school met HVO (humanistische vorming) en
GVO (godsdienstonderwijs). We merkten echter dat de lessen en de
kwaliteit ervan niet meer aansloten bij onze Daltonvisie en
werkwijze.
Dit schooljaar is Sybrig Bethlehem onze nieuwe gastdocent. Zij is
gestart met haar eerste themablok ‘Samen eten’. Sybrig is van
oorsprong GVO-docent, maar benadert haar lessen vanuit een breder perspectief. Ze weet de kinderen te
boeien met haar verhalen en leuke werkvormen.

Goed doel tijdens de kerstviering
Ieder jaar willen we tijdens ons kerstfeest ook aandacht
schenken aan een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor
Stichting Kerstvrouwen Balk e.o. ‘Voor iedereen een fijne
kerst…. Dat is ons motto!’ Gezinnen die een moeilijk jaar hebben
gehad krijgen van de Kerstvrouwen met kerst een opsteker. De
kinderen kunnen tijdens de laatste schoolweek van 2018 hun
bijdrage in één van de doosjes doen van de kerstboom. Samen
maken we veel gezinnen blij!

WIJ ZIJN DALTON: Pleincommissie
Als Daltonschool vinden we het belangrijk om kinderen mee te laten
denken over schoolse zaken. Daarom hebben we een pleincommissie. Elk
schooljaar worden er andere kinderen uit de groepen 5 t/m 8 gekozen die
1 keer per maand met juf Ellen ‘vergaderen’. Ze bespreken samen hoe het
gaat tijdens de pauzes én mogen ook nieuw spelmateriaal bestellen! Dat
levert weer extra speelplezier op tijdens de pauzes! De kinderen uit de
pleincommissie houden hun klasgenoten op de hoogte tijdens de
klassenvergaderingen in de eigen groep. De voorzitter (een leerling) laat
de leerling uit de pleincommissie aan het woord en de andere kinderen
kunnen punten aandragen.
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Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek 2018/2019
Begin december hebben alle Gearhing scholen deelgenomen aan het 2-jarige tevredenheidsonderzoek
onder ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers. Hierdoor krijgen we als school een goed beeld van
de kwaliteit van onze school en met de uitkomst gaan we de komende jaren aan de slag om onszelf te
verbeteren.
Ouders zijn over het algemeen zeer tevreden over de school en beoordelen ‘t Hazzeleger met het
rapportcijfer 8,2. De leerlingen van groep 6 t/m 8 geven de school ook een 8,2 en de leerkrachten een 8,3.
Hieronder vindt u een selectie van de kwaliteiten van onze school.

Uit de analyse komen de volgende verbeterpunten naar voren.
-

-

Techniek, aandacht voor verschillende culturen en omgaan met de natuur – Ouders en kinderen
willen graag meer aandacht voor deze onderwerpen.
Bewegen – Kinderen willen gedurende de school graag meer bewegen. Bijv. door bewegend te
leren en meer mogelijkheden voor sport.
Complimenten & meedenken – Kinderen willen graag nog meer meedenken met de gang van
zaken in de school en in de klas. We gaan kijken hoe we dit tijdens de klassenvergadering en binnen
de leerlingenraad vindt dit plaats, maar hierin kunnen we
Vervanging bij ziekte – Net als andere scholen in Nederland lopen we hier op school ook tegen het
lerarentekort aan en is het soms lastig om een vervangende leerkracht te regelen.

We gaan tijdens de studiedag op 28 januari met het team kijken naar de concretisering van deze punten.
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Bijzonder verlof & (on)geoorloofd afwezig
Ouders kunnen in bijzondere gevallen vrij vragen voor hun kinderen. We mogen het verlof alleen
toekennen wanneer de aanvraag valt onder de leerplichtwet. Meer informatie staat op onze website,
http://hazzeleger.nl/Ouders/820-P-verlofaanvraag-and-leerplicht . Wanneer kinderen langere tijd niet op
school aanwezig zijn, wordt hier melding van gedaan bij de leerplichtambtenaar, die neemt contact op met
de ouders. School en ouders blijven met elkaar in gesprek en kijken samen wat het kind nodig heeft om
zoveel mogelijk aanwezig te zijn.

Belangrijke data komende periode:
Maandag 7 januari

Eerste schooldag in 2019! Dat vieren we onder schooltijd met alle kinderen in het
speellokaal.

Donderdag 10 januari

Schoolarts groep 2 (ouders krijgen thuis een uitnodiging)

14 – 25 januari

Cito toets weken groep 3 t/m 8 (technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en
spelling)

Dinsdag 22 januari

Informatieavond voor belangstellende ouders van groep 1-2 en nieuwe ouders.

Woensdag 23 januari

Koffieochtend ‘Kanjertraining’

Vrijdag 25 januari

Kinderen 12:00 uur VRIJ: DALTON STUDIEDAG

Maandag 28 januari

Kinderen VRIJ: ANALYSE STUDIEDAG

Dinsdag 29 januari

OPEN DAG 9:00 - 12:00 uur

Vrijdag 15 februari

Om 12:00 uur start de VOORJAARSVAKANTIE

Wij wensen iedereen
gezellige kerstdagen en
veel (leer)plezier in 2019!
Team ‘t Hazzeleger

