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Studiedag team
Donderdag 7 februari hebben alle kinderen vrij omdat de teamleden dan
een studiedag hebben. Deze dag wordt er o.a. aandacht besteed aan
schouder.com. Maar wat is dat nu precies en wat kun je er allemaal
mee? Op de website van schouder.com vind je hierover het volgende:
“Gedurende de jaren dat kinderen op de basisschool zitten zijn er veel
contactmomenten tussen de school en de ouders. Goede
communicatiemogelijkheden bevorderen de ouderbetrokkenheid en
ouderparticipatie en zijn daarmee van direct belang voor de
leerprestaties van de kinderen.
Veel ouders ondervinden de nadelen van traditionele
communicatiemogelijkheden. Briefjes, meegegeven aan de kinderen,
raakten soms zoek of sneeuwden onder in de stapel post. E-mails
kwamen wel aan maar verdwenen ook al snel naar onderen in de
continu volstromende inbox. En de schoolwebsite wordt onvoldoende
tot zelden bezocht.
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Ook voor scholen zijn de traditionele communicatiemogelijkheden niet
ideaal. Wanneer een school met briefjes werkt zijn daar al snel
honderden euro’s per jaar aan printkosten mee gemoeid. Een school die
is overgestapt op communiceren via email worstelt met het up-to-date
houden van lijstjes van email-adressen, de overhead van het verwerken
van reacties en het gebrek aan overzicht.
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Na consultatie van diverse betrokkenen bij het onderwijs, zoals leerkrachten, directieleden en
het Expertisecentrum Ouders, school en buurt heeft iemand het initiatief genomen om zijn
jarenlange ervaring met web-gebaseerde software om SchouderCom.nl op te richten.
SchouderCom.nl is een besloten online ouderportaal (per groep) die grote voordelen biedt voor
de school. Op de eerste plaats staat alle school- oudercommunicatie overzichtelijk bij elkaar.
Informatie raakt niet meer zoek en wordt veel sneller weer gevonden, dit geldt zowel voor het
team als voor de ouders. Daarnaast is het een krachtig instrument voor de school om de
ouderbetrokkenheid te stimuleren en de ouderparticipatie zeer gemakkelijk te kunnen regelen.
Met SchouderCom.nl beschikt een school over veel additionele mogelijkheden en voordelen
boven traditionele communicatiemogelijkheden.“ Wij (Jan Ligthartschool) zien hierin véle
voordelen: Zo kunnen we iedereen snel bereiken
als we b.v hulp nodig hebben bij een
activiteit of als er onverwacht een
leerkracht ziek is. Ook kunnen we u direct
informeren over belangrijke
gebeurtenissen of huiswerk. Daarnaast
biedt het de mogelijkheid om de 10
minuten via deze app te gaan plannen.
Maar er zijn nog veel meer mogelijkheden
waaruit we een keuze kunnen maken. Als
we op de studiedag dag voldoende
geschoold zijn, kunnen we het daarna
gaan inzetten. Als eerste willen we dan
proberen de 10 minutengesprekken van
februari in te gaan plannen. Maar we
zullen ook bekijken welke andere
mogelijkheden we in kunnen gaan zetten, daarover zullen we u binnenkort nader informeren.
Groepen 1 en 2 vrij
Op vrijdag 8 februari hebben de groepen 1 en 2, zoals al aangegeven in de activiteitenkalender, een extra
vrije dag.
Groep 7B naar Techniek Lokaal
Groep 7B gaat de komende weken op
vrijdagmorgen naar het techniek lokaal. Zij
worden met de speciale techniek bus opgehaald
en ook weer teruggebracht. Groep 6B krijgt deze
ochtenden les van meester Tom of meester Marc.
Het gaat om de vrijdagen 8, 15 en 22 februari en 1
maart. We wensen de kinderen uiteraard erg veel
plezier.
Luizen her-controle 3A, 5A, 6A en 8
Maandag 4 februari is er een luizen her-controle in de bovenvermelde groepen. Deze waren nog niet
volledig luizenvrij. Gezinnen om wie het gaat, zijn inmiddels geïnformeerd.
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Pilot ‘De Proeftuin’
Dit schooljaar starten wij op onze school met een pilot voor cognitief talentvolle leerlingen uit de
groepen 5 t/m 7. Deze pilot heeft de naam ‘De Proeftuin’ gekregen. De afgelopen maanden hebben wij
ons verdiept in de ondersteuning van leerlingen die op cognitief vlak meer uitdaging nodig hebben.

Criteria voor deelname aan ‘De Proeftuin’ zijn observaties van de leerkracht(en), de schoolresultaten en
leerkenmerken. Ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen, zijn hierover inmiddels
benaderd. Samen met OBS Rozengaardsweide in Hengelo is er een pilot opgezet, die deze groep
leerlingen de kans biedt op passend onderwijs en het ontmoeten van gelijkgestemden. Gedurende tien
ochtenden komen verschillende onderdelen aan bod, waaronder een project, filosofie, ‘leren leren’ en
mindset. Na afloop van de pilot wordt deze geëvalueerd en wordt bekeken welke vorm dit in de
toekomst voor onze school zou kunnen krijgen. ‘De Proeftuin’ wordt geleid door Manon Tiedink.
Nieuwe zaakvakken-methode en rapport
Zoals we u eerder al gemeld hebben, zijn we dit jaar op zoek naar een nieuwe zaakvakken
(aardrijkskunde, natuur en geschiedenis) methode. Vóór de kerstvakantie hebben we proef gedraaid
met de methode “BLINK”. Dit hebben we gedaan a.d.h.v. thema’s en proeflicenties. We hebben deze
proefperiode geëvalueerd en onze ervaringen waren zeker positief. Dit gaan we de komende maanden
ook doen met een andere zaakvakkenmethode: Projects4Learning. Deze zullen we ook evalueren met
dezelfde criterialijst om vervolgens een keuze te maken. Onze keuze zullen we vervolgens voor leggen
aan de MR.
Dit alles heeft wel tot gevolg
dat het lastig is om
rapportcijfers voor de
zaakvakken te geven. Omdat
we de methodes niet
structureel volgen hebben we
dan ook besloten om dit
schooljaar geen cijfers voor de
zaakvakken op de rapporten
aan te geven. Vanaf het nieuwe
schooljaar zal dat wel weer het
geval zijn.

W elkom
Jet Dorst en Rianne Tolkamp welkom op onze school. Jet is gestart bij juf Marian in groep 1B en Rianne
bij juf Edina en juf Carmen in groep 1A. Wij hopen dat jullie hier een hele fijne tijd hebben.
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Van de GGD
Deze keer heb ik nogmaals gekozen voor een artikeltje over alcoholvrij bier. Inmiddels is bij iedereen wel
bekend dat alcohol schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De commercie heeft hier op ingespeeld door
alcoholvrij bier op de markt te brengen. Deze biersoort is bedoeld voor volwassenen, die bv. de Bob zijn
en toch een glaasje mee willen drinken. We zien echter steeds vaker dat kinderen ook deze biersoort
drinken. Mocht u nog vragen hierover hebben of andere vragen, dan bent u van harte welkom op mijn
inloop spreekuur. Mocht dat te lang duren, dan kunt u me natuurlijk ook mailen!
Petra Keizer, jeugdverpleegkundige.
p.keizer@ggdnog.nl

Kikker in de kou”
Deze periode is ons thema “Kikker in de kou” en hoe leuk is het dan als er echte sneeuw valt!
De peuters hadden al sneeuwklokjes gestempeld met spijkers en witte verf, een schaats geknutseld,
ijsklontjes gevoeld en met scheerschuim een sneeuwpop gemaakt.
Het boek van Kikker hebben we voorgelezen en het filmpje meerdere malen bekeken op de laptop.
Iefke Roekevisch, het zusje van Elin, is ook begonnen: welkom en veel speelplezier!
De “ nieuwe” jongens Lenn, Mas en Jurre beginnen steeds meer te wennen, maar hebben nog wel
wat extra aandacht( en tissues!) van ons nodig.
Voor ons als leidsters is het nieuwe jaar gestart met een serie cursussen(oa. EHBO/BHV)op iedere
woensdagmiddag tot eind februari, zodat alle kennis weer opgefrist wordt.
Deze week heeft de oma van Gigi ons verrast met een stapel pannenkoeken, tot groot plezier van de
peuters. Namens ons allen: Hartelijk dank, het was erg lekker!
Groetjes, juf Nazli en Saskia
Ps. Wie heeft er voor ons nog CD-tjes met kinderliedjes thuisliggen? We zouden graag ons assortiment
aanvullen (ook Sinterklaas/Kerst is welkom).
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