Nieuwsbrief december 2020

Mededelingen schoolbreed
En dan is het alweer december. Het kalenderjaar weer bijna voorbij, het schooljaar voor een derde op
weg. Vanaf 1 december zal Nicole weer op dinsdag, woensdag en donderdag op de Frans
Naereboutschool aanwezig zijn. De vervanging op Archipelschool de Branding is afgerond.
In corona tijd passen we de activiteiten op school steeds aan binnen de mogelijkheden die er zijn. Zo
heeft een aangepaste Halloweenactiviteit, georganiseerd door de OR, plaatsgevonden. Verder in deze
nieuwsbrief informatie over hoe het sinterklaasfeest en kerst gevierd zullen worden op school.
In overleg met het woonzorgcentrum zullen we kijken hoe we onze kerstkaartenactie voort kunnen
zetten nu we dit jaar niet zelf aanwezig kunnen zijn.
Waar we anders het kalenderjaar met ouders afsluiten zal dat dit jaar niet mogelijk zijn. Een jaar wat
niemand snel zal vergeten, iedereen met zijn eigen persoonlijke ervaringen. Voor nu wensen we
iedereen een goede afsluiting van het jaar met gezin en iedereen die u lief heeft.

Kwaliteitszorg
Op woensdag 25 november hebben we als team een studiemiddag gehad over doorgaande leerlijnen
binnen ons leesonderwijs. We werken met de nieuwste methodes Schatkist(groep 1-2), Veilig leren
Lezen(groep 3) en Estafette(groep 4 t/m 8). We hebben via een Meet een bijeenkomst gehad waarin
het gebruik van de methodes, de aansluiting op elkaar, alle mogelijkheden binnen de methodes en de
te behalen doelen op het gebied van technisch en begrijpend lezen besproken zijn. Daarna zijn we in
kleine groepen schoolspecifiek aan het werk gegaan om verdere ontwikkelingen in het leesonderwijs
vorm te geven.
Op 1 oktober 2020 hadden we meer kinderen op school dan op 1 oktober 2019. Het is fijn dat we
steeds nieuwe gezinnen mogen rondleiden en verwelkomen op school. We krijgen positieve
verhalen terug van ouders en leerlingen over onze school, de sfeer en het onderwijs. Op 1
februari 2021 wordt bepaald hoeveel medewerkers we in het schooljaar 2021/2022 mogen
aanstellen. Ons schoolbestuur kijkt op die datum hoeveel kinderen er dan bij ons ingeschreven
staan en aan de hand van die telling krijgen we voor het komende schooljaar medewerkers
toegewezen. Wordt uw kind vóór 1 oktober 2021 vier jaar en bent u voornemens om hem of haar
aan te melden voor onze school, dan vragen we u dat zo spoedig mogelijk te doen, maar in ieder
geval voor 1 februari. Het is immers in ieders belang dat we zoveel mogelijk medewerkers mogen
aanstellen. Daarnaast vragen we u m
 ensen in uw omgeving, waarvan een van de kinderen vóór 1
oktober vier jaar wordt, op deze datum van 1 februari te attenderen. Hartelijk dank!

Sinterklaas
De decembermaand breekt aan, de kinderen zijn al helemaal in de stemming! De lootjes zijn
getrokken, de schoenen zijn gevuld, we hebben chocoladeletters versierd en al heel wat
surprises zijn klaar.
Vrijdag 4 december vieren we het sinterklaasfeest op school. Onze traditie van het inhalen van
Sinterklaas bij de loodsensteiger kan helaas dit jaar niet doorgaan. Ook hiervoor heeft de
ouderraad samen met het team een prachtig alternatief verzonnen. Alle kinderen worden om 8.25
uur verwacht op school. Daar zullen zij verzamelen bij de groepsleerkracht die de kinderen buiten
opvangt. We vragen u dan de kinderen bij de leerkracht te laten staan en zelf op afstand even te
wachten tot zij naar binnen gaan. We verzoeken u rekening te houden met de 1,5 meter afstand,
alvast bedankt.
De surprises van de kinderen van groep 5 t/m 8 graag vanaf donderdag 3 december van 14.00 tot
16.00 uur mee naar/ afgeven op school in een donkere vuilniszak.

De kinderen hoeven niets mee te nemen voor de pauze van 10 uur, kinderen van groep 3 t/m 8
wel voor de lunch van 12 uur. De schooltijden zijn zoals gewoonlijk, groep 1-2 is om 12 uur vrij,
groep 3
t/m 8 om 14.00 uur. Ook de gymlessen worden geïntegreerd in het sinterklaasprogramma.
Allemaal heel veel plezier gewenst!

Kerstviering
Dit schooljaar vieren we het kerstfeest op donderdag 17 december onder schooltijd. Alle
kinderen mogen in hun mooiste kleding naar school komen. Op die dag zullen door de hele
school Kerst Ateliers plaatsvinden. Tussen de middag krijgen de kinderen een Kerstlunch
aangeboden door de ouderraad. Deze Kerstlunch wordt samengesteld met ingekochte
lekkernijen en volgens het Corona protocol per leerling aangeboden. De schooltijden blijven
ongewijzigd van 8.30 tot 14.00 uur.

Sparen voor je school

De actie Sparen voor je school is afgelopen. Iedereen die voor onze school gespaard heeft, hartelijk
dank! We hebben het mooie aantal van 1461 punten bij elkaar gespaard. De jumbo zal ons binnenkort
laten weten welk bedrag dit voor onze school betekent. We informeren u natuurlijk over de hoogte van
het bedrag en de materialen die we van het bedrag gaan kopen.

Data
4 december
17 december
19 december
19 januari

Sinterklaasviering
Kerstviering 8.30- 14.00 uur; Kunstateliers en Kerstlunch
Start Kerstvakantie, gewone schooltijden
Studiedag, kinderen vrij

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Ons thema “Herfst”gaan we komende week afronden. We leerden de letter Ssss en gingen weer
woorden stappen. ( bij elk woord zetten we 1 stap) We werken verder aan het thema Sinterklaas waar
we uiteraard ook al een beetje mee zijn gestart. De spinnetjes aan de muur maken plaats voor
schoorsteen- werkjes en de open haard staat alweer gezellig bij ons in de klas.We gaan veel liedjes
zingen, knutselen en natuurlijk tellen met pepernoten, dansen, letters oefenen, voorlezen etc.
Donderdag 19 november hadden we onze schoentjes gezet
en het was dan ook wél even schrikken toen deze op vrijdagmorgen niet meer voor de haard
stonden?! We zochten “in de een of andere hoek” en jawel; in de verkleedkist vonden we al onze
schoenen met cadeautjes terug. Bedankt Sinterklaas voor de leuke boekjes!

Op woensdag 18 november hadden we onze ateliermiddag. Het was supergezellig en we hebben
allemaal met veel plezier meegedaan.

Groep 3/4
De leerlingen van groep 3/4 hebben deze maand alles behalve stilgezeten! Er is weer erg veel geleerd
en gedaan in deze maand.
In de eerste twee weken van de maand hebben wij nog met het thema herfst gewerkt. Tijdens de
lessen van het KunstKabinet zijn er zogenoemde Wajang poppen gemaakt. Deze konden bewegen
door een met een splitpen twee onderdelen van de pop aan elkaar te maken. Dit was soms nog erg
lastig, maar de resultaten mochten er zeker zijn! De poppen stelden allemaal een dier of ding wat te
maken had met de herfst voor. Denk hierbij aan een boom met bewegende bladeren of een egel met
een bewegend hoofd. Naast deze Wajang poppen hebben de leerlingen tijdens een andere les van
het KunstKabinet allemaal een herfstdier getekend in de stijl van de kunstgroep Cobra. Daarbij moest
goed worden gelet op de kenmerken van de stijl die de Cobra had. De resultaten waren geweldig mooi
om te zien!
Na deze twee weken zijn wij het thema Sinterklaas ingegaan. Tijdens de lessen van het KunstKabinet
hebben we de stijl van de Cobra kunst verder uitgediept, want de leerlingen hebben allemaal een
eigen Piet gemaakt in de stijl van de Cobra-groep. Dit moest met oliekrijtjes, omdat er dan dikke lijnen,
grote vlakken en felle kleuren zouden komen; een paar kenmerken van de Cobra waarop goed gelet
moest worden.
Natuurlijk is er niet enkel bezig geweest met kunst en cultuur, maar zijn er ook vele andere dingen
geleerd. Eén van hoogtepunt uit deze maand was dat de leerlingen van groep 3 nu samen in het
Leesboek van Veilig Leren Lezen of het Veilig en Vlot boekje van Veilig Leren Lezen kunnen lezen,
zonder dat zij daarin begeleid moeten worden. Super knap, natuurlijk! Wij zijn super trots op alle
leerlingen! Een ander hoogtepunt van deze maand was dat de leerlingen van groep 4 nu een ‘dictee
met z’n twee’ kunnen, ook zonder dat zij daarin begeleid moeten worden. Ook super knap en wij zijn
ook super trots op hen!
Als laatste hebben de leerlingen deze maand weer een Ateliermiddag gehad. Deze is wederom erg
geslaagd, de leerlingen kijken alweer uit naar de volgende middag!

Groep 5/6
Omdat Sint en zijn Pieten het erg druk hebben en wij ze graag willen helpen, zijn er lootjes getrokken.
Veel kinderen zijn al begonnen met het maken van een surprise. Ze hebben ieder een envelopje met
geld gekregen, waarvoor cadeautjes gekocht mogen worden (het is de bedoeling dat je al het geld
gebruikt, zodat iedereen een ongeveer even duur cadeau krijgt). We zijn heel benieuwd naar alle
mooie surprises en cadeaus.
Daarnaast hebben we in de klas pieten geknutseld en een nachtlandschap gemaakt.

Op woensdag 18 november hadden we ateliermiddag. De kinderen waren ingedeeld in groepen en
iedere groep ging in een ander lokaal aan de slag. Er zijn mooie breiwerkjes gemaakt, er is
gefiguurzaagd, gedanst, gebakken, geschilderd enz. Het was weer een succes!

Woensdag 25 november waren de jaarlijkse leerlingenraad verkiezingen. Kinderen van groep 5 en
groep 7 konden zich verkiesbaar stellen en mochten zichzelf promoten. Er werden twee kinderen uit
groep 5 en twee kinderen uit groep 7 gekozen om aan de leerlingenraad deel te nemen. Uit groep 6
en groep 8 waren er al kandidaten die vorig jaar gekozen zijn en dit jaar weer zullen meedenken over
een aantal belangrijke zaken. De installatie van de nieuwe leerlingenraad vindt binnenkort plaats.

Groep 7/8
Ook in november is er weer hard gewerkt in groep 7/8. Zo zijn de leerlingen bijvoorbeeld volop bezig
met het voorbereiden en uitvoeren van hun boekbespreking. Het is wel duidelijk dat ze hier goed hun
best op hebben gedaan: de leerlingen kunnen
al erg knap presenteren!
Ook hebben we deelgenomen aan ‘de Week
van de Mediawijsheid’. Tijdens deze week
werken we over verschillende onderwerpen
en leren we hoe we hier mee om kunnen
gaan. Zo hebben we het bijvoorbeeld gehad
over journalistiek, zoeken en vinden op het
internet, whatsapp en sociale media, techniek
en toekomst en reclame. De klas leek al
behoorlijk mediawijs, maar heeft toch wel
weer heel wat opgestoken van deze
spannende challenges!
Om het Sinterklaasfeest te vieren hebben de leerlingen lootjes getrokken. Ze zijn flink aan de slag met
het maken van een mooie surprise, hebben een passend cadeautje mogen kopen en maken natuurlijk
een fantastisch mooi gedicht.
Een aandachtspunt voor de kinderen van groep 7/8 blijft het maken van het huiswerk. Het mapje dat
mee naar huis gaat, maken ze heel braaf en trouw. Toch vergeten sommige kinderen nog steeds ook
wel eens Classroom te kijken. Toch staan hier ook belangrijke opdrachten in en staat er een uitleg
over de opdrachten die in het huiswerkmapje zitten. Ook zijn er in Classroom belangrijke documenten
terug te vinden die van belang zijn als het gaat over boekbesprekingen, werkstukken en
spreekbeurten.
Zou u hier uw kind ook thuis naar de Classroom willen verwijzen voor het huiswerk? Dank u wel!
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We zien alle kinderen graag op maandag 4 januari
2021 weer op school. Fijne vakantie!

Gezocht: nieuwe leden voor de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR)
Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste ouders/verzorgers d
 ie in onze GMR zitting wil
nemen.
In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Archipelscholen ontstaan per
augustus 2021 twee vacatures voor een lid oudergeleding GMR.
Werkzaamheden GMR
Het is belangrijk toekomstgericht mee te denken aan het behouden van kwalitatief, hoogwaardig
onderwijs voor onze kinderen. De GMR vertegenwoordigt de belangen van teamleden en ouders met
betrekking tot zaken die van belang zijn voor alle of meerdere scholen van Archipel.
De GMR bestaat uit een vertegenwoordiging van vier personeelsleden en vier ouders vanuit de
scholen van Archipel. Zij komen ongeveer tien maal per jaar bijeen, waarvan een aantal
vergaderingen met de bestuurder van Archipel en meer situatie-afhankelijke bijeenkomsten. De GMR
geeft adviezen en instemming in zaken als de begroting, het bestuursformatieplan, beleidszaken
vanuit Archipel, Passend Onderwijs, functiemix en andere relevante bovenschoolse zaken.
Daarnaast organiseert de GMR informatie- en scholingsavonden voor MR-leden en voorziet hen van
informatie omtrent diverse lopende zaken.
Vergoeding
Voor een lid van de oudergeleding geldt een onkostenvergoeding van 650 euro netto.
Interesse?
Bent u nieuwsgierig geworden, heeft u vragen aan de GMR en weet u nog niet zeker of u lid wilt
worden? Meld u dan via onderstaand mailadres aan voor de Online Meet & Greet met GMR-leden op
dinsdag 1 december, 20:00 uur.
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd, bent u op de dag van de kandidaatstelling ouder of verzorger van een kind dat
staat ingeschreven bij Archipel en wilt u lid worden van de GMR? Wij nodigen u graag uit zich
kandidaat te stellen. Dit kunt u doen door zich uiterlijk 12 maart 2021 aan te melden via het mailadres
secretariaatgmr@archipelscholen.nl onder vermelding van “kandidaatstelling GMR”. Vermeld in uw
e-mail uw contactgegevens en de naam van de school van uw kind(eren).
Verkiezingen
Wanneer er meer kandidaten zijn voor de vacatures, worden verkiezingen gehouden. De
oudergeleding van de afzonderlijke medezeggenschapsraden zullen het nieuwe lid voor de O-GMR
uit de kandidaten kiezen. In dat geval vinden de verkiezingen plaats op 2 april 2020.
Met vriendelijke groet,
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Archipel Scholen Walcheren

