Ik laat zien wie ik ben
Wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik
(The Leader In Me)

Nieuwsbrief nummer 6– 2020/2021 – 28 maart 2021
Belangrijke data
29-03: Vanaf deze week tm 30 april. Voortgangsgesprekken
31-03: Theoretisch verkeersexamen groepen 7
02-04: Goede vrijdag, alle leerlingen vrij.
05-04: Tweede paasdag, alle leerlingen vrij.
06-04: Studiedag team, alle leerlingen vrij.

Beste ouder(s), verzorger(s),
Een jaar geleden dachten we met elkaar: "Even door de zure appel heen bijten".
De appel blijkt echter een hele fruitmand te zijn en soms lukt het niet om positief te blijven.
Natuurlijk de leerlingen zijn weer op school, de online-lessen zijn naar tevreden verlopen kan ik
concluderen n.a.v. de vragenlijst. Maar het blijft zoeken met elkaar; regelmatig zijn er kinderen niet
in de groep omdat ze thuis moeten blijven uit voorzorg, we willen graag weer schoolactiviteiten
organiseren, als team met elkaar weer fysiek bij elkaar zijn. En de komende week voor het eerst een
hele groep in quarantaine vanwege een positieve leerling in deze groep.
Dat zijn de zaken die zoal spelen op school en voor ieder van jullie zijn er vast ook zorgen, irritaties op
het werk en persoonlijk vlak. De maatschappij heeft geen zin meer in zure appels maar wil weer
genieten van het zoete fruit.
Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat ik een pessimistisch stuk tekst in de Hallo plaats.
Het is echter wel goed om ook oog en oor te hebben voor de zorgen die er zijn binnen onze gezinnen
en de school. Dus laat ons weten als wij als school iets kunnen betekenen.
Volgende week is het Pasen, het feest van het voorjaar en in de christelijke traditie het feest van de
opstanding, nieuw leven! Een feest van het optimisme.
Wat zal het fijn zijn als we in deze bizarre tijd door grote of kleine zaken mogen voelen dat er steeds
weer hoop op optimisme is. Een leerling die lacht, een opmerking die een glimlach op het gezicht van
de volwassene tovert, de voorjaarsbloemen in de tuin, iemand die iets aardigs zegt. Het zijn vaak de
kleine dingen die maken dat je voelt dat er zon is in het leven.
Ik wens jullie als gezin veel zonnige momenten en een heerlijk paasweekend.
Een hartelijke groet, namens het team,
Jolanda Kleinjan

Pasen
We vieren Pasen donderdag 1 april, op Witte Donderdag.
We starten de dag met een gezamenlijk ontbijt op school. Hiervoor neemt uw kind een feestelijk
ontbijtje met een gekookt ei mee naar school. Bijvoorbeeld: een croissantje, lekker belegd broodje
en een lekker/gezond drankje.
U kunt het ontbijtje in een versierd doosje, plankje, bordje meegeven.
Uiteraard bevat het ontbijt geen snoep of koek.
De kinderen krijgen van school een mooi chocolade ei.
Activiteiten binnen de groepen:
• Lokaal is leuk aangekleed in Paassferen.
• Ontbijt: gezamenlijk ontbijten
• Inloop vanaf 08.20u. We starten met een rustig moment.
De kinderen mogen een placemat kleuren.
• Ergens op de dag wordt het Paasverhaal voorgelezen.
• In de ochtenduren kunnen we gewoon werken en 's middags een feestelijk programma.
• De kleuters gaan eitjes zoeken in de schooltuin met hun eigen klas.

MR – samenvatting van de MR-vergadering van 22 maart 2021
Op 22 maart heeft de MR een nieuwe online-vergadering gehad. Onder andere de volgende
agendapunten zijn besproken. Voor een uitvoerige beschrijving verwijzen we naar de website van
school. Daar zijn de complete notulen (na goedkeuring van de MR) te vinden. Bij vragen mag er ook
altijd contact opgenomen worden met de MR.
Cursus MR. Twee nieuwe MR-leden (oudergeleding) hebben een zinnige online cursus gevolgd.
Communicatie OV-MR-GMR verloopt nu goed. MR wordt geïnformeerd over lopende zaken binnen
OV en GMR. Zo kan er vanuit de GMR gemeld worden dat de sollicitatieprocedure rondom de nieuwe
algemeen directeur loopt. Binnen de OV is er onder andere gesproken over de exacte rol van ouders
als GKO. Met de inrichting van het schoolplein wordt gedacht aan een aandenken aan deze coronatijd. Dit idee (tijdscapsule) wordt nader uitgewerkt en besproken.
Online lesgeven. Op de enquête die naar ouders is verstuurd zijn tot nu toe 70 reacties gekomen. De
reacties zijn over het algemeen tevreden. Voor een evt. derde lockdown kijken we naar de
knelpunten (zoals voldoende uitdaging voor alle leerlingen). Volgende keer weer op agenda zetten
om dat inzichtelijker te maken.
Hybride lesgeven is tot nu toe niet aan de orde. Ook hoefde er nog geen enkele klas in quarantaine
(wel een positieve besmetting in de carnavalsvakantie). Negatieve test hoeft niet getoond te worden,
gaat om goed vertrouwen.
Tijdens de studiedag op 6 april worden o.a. formatie en studiedagen besproken. PMR (personele
geleding van de MR) wordt hierin meegenomen. Er wordt dan ook gesproken over een gezamenlijk,
schoolbreed project.
Sfeer binnen het team is goed. Het onderlinge contact en het live overleggen/zaken bespreken wordt
wel gemist. Wellicht kan dit op 6 april (in kleine werkgroepjes).

Inrichting schoolplein inrichting. De rioolbuis met fort (oud plan) is waarschijnlijk gereed in de
meivakantie. Afgekeurde toestellen: vervanging wordt binnenkort besproken.
Verkeer. De Roerdompstraat wordt eventueel een fietsstraat (auto te gast). Dit idee loopt, het heeft
wel een impact op de buurt. Leerlingenraad is hierover nog niet benaderd (er mag niet
groepsdoorbrekend gewerkt worden).
Tussen-evaluatie jaarplan. Dit is duidelijk en correct geëvalueerd. Volgende evaluatie is in juni.
Concept formatieplan. Wordt eerst besproken met PMR, daarna met team. Nadat dit gedaan is,
wordt het in de MR gebracht. De eerste cijfers kunnen gecombineerd worden met een nieuwe
subsidie voor schooljaren 2021-2023. Dit wordt bovenschools bekeken door Olard. Financieel
medewerker SPO Condor, en kan meer mogelijkheden geven.
Op dit moment wordt de lopende corona-subsidie ingezet. Dit wordt met name gedaan in de grote
groepen 3 en 4. Voor klassenbezoeken/collegiale consultatie kan de (beperkte) mankracht-subsidie
ingezet worden (verdeeld over de Condor-scholen).
Scholing team komend schooljaar. Speerpunten zijn onder andere EDI en The Leader In Me. Het
team gaat dit verder borgen en verdiepen. Via het werken met een data-muur gaan we onder
begeleiding van Yvonne (IB-er) kritisch kijken naar onze schoolopbrengsten.
Regels nascholing: bedrag per leerkrachten wordt bij elkaar gelegd. Daar wordt alles uit betaald, ook
teamscholing. Individuele scholing moet wel ten dienste komen van school. Denk hierbij ook aan
welbevinden van het team.

Moestuin
Vorig jaar konden we door de schoolsluiting niet moestuinieren. Dit jaar gaan we wel een poging
doen. Er zijn ouders die zich hebben opgegeven mee te helpen, heel fijn. Als u mij een mail hebt
gestuurd en geen reactie hebt ontvangen, wilt u me dan nogmaals mailen. Mijn mailbox doet soms
wat vreemd en daardoor mis ik mailtjes.
We zoeken nog een handige ouder die onze vierkante meter bakken kan repareren. Heeft u interesse
laat het me weten via een mailtje naar directie@biezenkamp.nl of een bericht in Parro.
Jolanda Kleinjan

De Avond4daagse gaat door!
Een jaar zonder Avond4daagse is natuurlijk ondenkbaar. Daarom kun je dit jaar meedoen met de
Avond4daagse – Home Edition!
Loop jouw eigen route, vanaf jouw eigen vertrekpunt op jouw eigen moment. En maak er zo jouw
eigen feestje van. Lekker veilig en toch leuk. Zo behaal je ook nog eens de enige echte officiële
Avond4daagse medaille. Mis dit unieke wandelfeest niet.
De Avond4daagse – Home Edition duurt van 29 maart tot en met 30 juni. Deelname kost €6,50. Klik
hier voor meer informatie. Aanmelden kan vanaf 29 maart via www.avond4daagse.nl. Zoek op Berg
en Dal en schrijf je in bij jouw lokale Avond4daagse – Home Edition. Veel plezier!

ingezonden berichten
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Aan de ouders/verzorgers van kinderen
uit groep 6,7 en 8
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Beste ouders van kinderen uit de groepen 6, 7 en 8,
Nieuws is een belangrijke bron van informatie, niet alleen voor volwassenen maar ook voor
kinderen. Het dagelijkse nieuws gaat echter vaak over negatieve gebeurtenissen, wat het minder
geschikt maakt voor kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen soms negatieve emoties ervaren
nadat ze zijn blootgesteld aan nieuws. Daarom willen wij, studenten Communicatiewetenschap,
onderzoeken hoe het nieuws voor kinderen verbeterd kan worden. Wij willen dit onderzoek graag
uitvoeren bij zoveel mogelijk kinderen uit groep 6, 7 en 8. We hopen daarom dat uw kind mee wil
doen aan dit onderzoek.
Het onderzoek
Uw kind kan vanuit huis deelnemen aan het onderzoek, zonder dat er een onderzoeker bij jullie langs
komt. Uw kind mag naar een website op uw laptop/computer gaan, waarop hij of zij mee kan doen
aan het onderzoek. De link en precieze instructie krijgt u op 1 april van ons toegestuurd nadat u
toestemming hebt gegeven voor deelname. Uw kind wordt gevraagd om voor 14 april het onderzoek
af te ronden. Globaal is de bedoeling als volgt: u krijgt per mail een link voor het onderzoek, welke
uw kind zelfstandig in mag vullen. Deze vragenlijst begint met een aantal algemene vragen over
bijvoorbeeld leeftijd en geslacht. Vervolgens krijgt uw kind een kort nieuwsbericht te zien. Dit is
ofwel een bestaand, eerder uitgezonden nieuwsbericht uit een uitzending van het NOS
Jeugdjournaal, ofwel een niet uitgezonden geanimeerde versie over hetzelfde onderwerp.
Vervolgens mag uw kind nog een aantal vragen beantwoorden over dit filmpje. Het onderzoek zal
maximaal 15 minuten in beslag nemen. Het is voor het slagen van het onderzoek dus van belang dat
uw kind de taak zelfstandig maakt.
Vertrouwelijkheid en gegevens
Wij willen benadrukken dat alle gegevens van uw kind anoniem verwerkt en vertrouwelijk en

beveiligd opgeslagen zullen worden. We verzamelen geen informatie die terug te leiden is naar uw
kind, omdat we bijvoorbeeld in de vragenlijst niet zullen vragen naar de naam van uw kind.
Bovendien zal er voorzichtig worden omgegaan met de deelnemers tijdens het onderzoek, zodat de
kinderen niet het gevoel krijgen beoordeeld te worden of te moeten presteren. Er zijn geen goede en
foute antwoorden en dit zal ook duidelijk worden gemaakt in het onderzoek zelf. Daarnaast kan uw
kind te allen tijde stoppen met het onderzoek wanneer uw kind niet meer wilt deelnemen.
Toestemming
U mag uiteraard samen met uw kind beslissen of uw kind mee wilt doen aan het onderzoek. Zou u via
onderstaande link aan willen geven of u toestemming geeft om uw kind deel te laten nemen aan het
onderzoek? U kunt hiervoor het formulier in de volgende link gebruiken:
https://psychru.qualtrics.com/jfe/form/SV_0Nk6UictgjQbOKi
Hier geeft u ook aan naar welk e-mailadres wij de verdere instructies voor deelname kunnen
versturen. Als uw kind niet mee wil doen, dan hoeft u niets te doen.
Tot slot
We hopen dat veel van jullie mee willen doen aan ons onderzoek. Wanneer u nog vragen heeft, kunt
u altijd contact met ons opnemen. U kunt ook onze docent, Ming Ebbinkhuijsen, benaderen
(ming.ebbinkhuijsen@ru.nl).
Hartelijke groet,
Anouk van Swaaij
Robin Spits
Koen Leidelmeijer
Wouter Doeven
Ming Ebbinkhuijsen, Msc.
Dr. Mariska Kleemans

