Nieuwsbrief oktober 2020
GOUDEN WEKEN : VAAR JE EIGEN KOERS.
Dit schooljaar zijn we gestart met de drie gouden weken. Tijdens deze weken is
hard gewerkt aan het elkaar goed leren kennen, aan de groepsvorming en aan
het eigenaarschap van de leerlingen . In iedere groep is het boek “De kleine
kapitein” gelezen. Met dit verhaal is de link gelegd naar ieders eigen kwaliteiten
en vaardigheden die kunnen worden ingezet op school (en thuis) om te groeien
en te leren. De weken zijn afgesloten met een toneelstuk over de Kleine Kapitein,
opgevoerd door leerlingen van groep 7 en 8. Ook het decor is helemaal zelf
ontworpen en gemaakt door de leerlingen.
Op de bovenbouw is er deze weken ook nog hard geoefend aan de dans
“Jerusalema”. Elke maandag en vrijdag is er hard geoefend met alle leerlingen
tegelijk op het schoolplein. Dit gaf op de laatste vrijdag een prachtig resultaat!

LEERLINGEN VOLGEN – CITO TOETSEN –
EIGENAARSCHAP LEERJAAR 4-8

Na een drietal fantastische Gouden Weken, waarin kinderen aan de
slag zijn gegaan binnen het thema “Vaar je eigen koers”, stonden
voor de groepen 4 t/m 8 de Cito toetsen op het programma.
Zoals eerder gemeld, hebben wij ervoor gekozen om de eindtoetsen die normaal
in juni staan gepland van Cito aan het begin van dit schooljaar te plaatsen, met
als doel vanuit dit meetmoment het aanbod te kiezen dat nodig is.
Cito is een leerlingvolgsysteem, waarbij we de groei van de individuele kinderen
in kaart brengen. Daarnaast geeft het systeem ons als school ook informatie
t.a.v. opbrengsten van ons onderwijs in het algemeen. Cito is dus geenszins
een afrekensysteem, waarbij enkel gekeken wordt naar het behaalde niveau.
De uitkomsten van de Citotoetsen, die inmiddels allemaal afgenomen zijn, laten
ons zien dat de tweede helft van het afgelopen schooljaar duidelijk impact heeft
gehad op de resultaten. Waar normaal na de toetsen medio schooljaar de focus
met name staat op specifieke ondersteuning, training en verdieping van
aangeleerde strategieën en automatisering, hebben we met de riemen moeten
roeien die ons ter beschikking stonden en waar jullie thuis binnen de
mogelijkheden ook jullie bijdrage aan hebben geleverd.
Vanuit onze analyses stemmen we af waar met de kinderen komende periode
aan gaan werken en dat kunnen ook nog onderdelen zijn van vorig schooljaar.
Dit is ook de reden waarom we de uitslagen van deze Cito voorlopig nog niet
delen met jullie als ouders. De uitkomsten hebben met name waarde voor intern
gebruik. Uiteraard nemen we de kinderen hierin mee, met als uitgangspunt:
“Wat lukt je al wel en wat vind je nog moeilijk?” Vervolgens stellen we samen
vast wat nodig is om te blijven leren en ontwikkelen. Dat stuk eigenaarschap
staat bij ons hoog in het vaandel. Immers als de kinderen weten wat ze aan het
leren zijn, aan welke doelen ze moeten werken en welke vaardigheden zij nodig
hebben om dit succesvol te doen, creëren we optimale betrokkenheid en
motivatie.
Dit is voor ons én voor jullie kinderen een uitdaging. Daarom willen we ook
vragen om in deze trant met hen in gesprek te gaan. Dus niet van “Hoe heb je
de Cito-toets gemaakt?”, maar meer van “Wat vond je nog moeilijk? Wat heb je
vandaag geleerd? Waar wil je nog aan gaan werken? Kan ik je ergens bij
helpen?”
Wij als Intern begeleiders monitoren, samen met de leerkrachten, de
ontwikkeling. Dat doen wij binnenkort weer middels de tweede ronde
groepsbesprekingen, waarin we met alle leerkrachten zullen spreken over de
opbrengsten tot nu toe, maar tussentijds ook middels onze observaties en
gesprekken. Verder worden jullie als ouders straks meegenomen in de
gesprekken, waarbij jullie kind (vanaf groep 5 dus), samen met de leerkracht
verslag zal doen van zijn/haar leerproces. Deze zullen in de tweede helft van
november plaats vinden.
Interne begeleiders Caroline van Woerden en Marie-José de Bruijn

BUITENONDERWIJS
Sinds de start van KC Aelse hebben we als team voorzichtige stappen gemaakt
op het gebied van buitenonderwijs. We zijn hierin zeker geïnspireerd geraakt
door ons bezoek aan het Zweedse onderwijs tijdens het Erasmus-project.
Kinderen werken in het Zweedse onderwijs veel buiten in de natuur om de school
heen. Ze zijn daar aan de slag met reken- en taalactiviteiten, maar uiteraard ook
met natuuronderwijs en expressie activiteiten. De kinderen die destijds mee
waren naar Zweden, wilden dat absoluut ook bij ons op school. En wij als team
ook! We zijn ons eerst zelf gaan verdiepen in achtergronden van
buitenonderwijs. Tegelijkertijd zijn we zelf verschillende lessen gaan vertalen
naar buitenlessen en zijn we buiten aan de slag gegaan met vooral reken- en
taallessen.
Dit schooljaar volgt het team de training Buitenonderwijs bij Buitenonderwijs
Nederland. In drie trainingsmomenten krijgen we nog meer informatie over
theoretische achtergronden, praktische tips en ondersteuning in de praktijk.
Een van de artikelen op basis waarvan wij met buitenonderwijs aan de slag zijn
gegaan is te lezen via https://www.mieras.nl/schrijven/buitentijd-leertijd/ . Ook
interessant voor jullie als ouders om te begrijpen op basis waarvan wij deze
vorm van onderwijs een belangrijke aanvulling vinden. Ook de organisatie die de
training van onze school vormgeeft, biedt interessante informatie en
mogelijkheden: https://www.buitenonderwijsnederland.nl/ .

Onze hele school geeft bijna dagelijks buitenonderwijs. Door meer te bewegen
kunnen kinderen energie kwijt, kunnen ze afschakelen van het harde werken
binnen, zijn ze toch echt met de leerstof aan de slag, zijn ze gezond bezig,
zorgt de buitenlucht voor veel gezondere lucht, zijn de hersenen meer
geactiveerd en oefenen we tegelijk ook nog eens concentratie,
doorzettingsvermogen en de innerlijke stop-knop. Met andere woorden, de
juffen, meesters en kinderen worden hier enorm gelukkig van!
Wat hier wel voor nodig is, is de juiste kleding en schoeisel, aangepast aan het
weer en de bewegingsdrang. Want ook met wat minder zonnig weer zijn we
buiten te vinden! Een (regen)jas en schoenen die lekker rennen en tegen
een stootje kunnen zijn heel fijn. Wanneer de kleding “vies” thuiskomt,
heeft jullie kind hard gewerkt buiten!

BUITENLESDAG
De buitenlesdag op 22 september was op heel KC Aelse
zeer geslaagd! Kinderen hebben veel bewogen en heel
veel geleerd! Het weer werkte in ieder geval al lekker
mee.

PAUZEHAP EN TUSSENDOORTJES
In de kleine pauze eten de kinderen op school
een tussendoortje. We raden jullie aan om hier
iets gezonds mee te geven. Dit kan fruit,
groente of een koek zijn. Dit geldt ook voor het
drinken. Wij raden water aan.
Koolzuurhoudende frisdranken zijn niet
toegestaan.
Zo heeft jullie zoon of dochter weer goede
energie om de rest van de ochtend hard aan de
slag te gaan.

STUDIEDAG PERSONEEL
Op maandag 14 september heeft het personeel een studiedag gehad. Hierbij
hebben wij de ’s ochtends scholing gehad over buitenonderwijs waarbij wij ook in
de praktijk geoefend hebben. ’s Middags zijn we verder gegaan met Didactisch
coachen wat wij al een tijd inzetten om kinderen nog meer te motiveren en
stimuleren in hun leerproces. Het was een waardevolle dag waarvan wij
overtuigd zijn dat de kinderen hier ook veel profijt van zullen hebben.

FIETSEXAMEN
Vorig schooljaar hebben de leerlingen van groep 7 (nu
groep 8) hun theorie-fietsexamen gedaan. Door de
corona maatregelen was het praktijkexamen niet
mogelijk. Gelukkig hebben ze dat nu op 5 oktober
kunnen inhalen en heeft iedereen het gehaald.
Gefeliciteerd!

TOESTEMMINGSVERKLARINGEN
Op Kindcentrum Aelse laten wij u met foto’s en soms
video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Natuurlijk
gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen
geen foto’s waardoor leerlingen schade kunnen
ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen
van leerlingen. Toch vinden we het belangrijk om uw
toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en
video’s van uw zoon/dochter, omdat dit wettelijk is verplicht.
Tevens staat daar een toestemmingsverklaring klaar om gegevens uit te wisselen
met de contactouders.
Recent hebben wij de toestemmingsverklaringen voor u klaar gezet binnen ISY.
Deze kunt u ten alle tijden aanpassen. Vele hebben deze al ingevuld waarvoor
onze dank! Heeft u het nog niet gedaan dan zouden we u willen vragen dat deze
week te doen. Alvast onze hartelijke dank.

OVERGANG NAAR OFFICE 365
In de herfstvakantie zal er een migratie plaats vinden van onze
ICT-werkomgeving naar Office 365. Dit houdt concreet in dat wij
vanaf vrijdag 16 oktober 16.00 uur tot maandag 26 oktober 8.00
uur geen netwerk hebben en dus geen mails kunnen ontvangen,
niet bij onze bestanden kunnen enzovoorts. Wij zullen dus echt
vakantie moeten gaan houden en staan maandag 26 oktober vanaf 8 uur weer
voor u klaar.

SLUITING MIDDENBOUW LOCATIE
Het is nu echt een feit dat de middenbouw locatie is gesloten. De start van dit
schooljaar vond plaats op 2 locaties die beide het afgelopen jaar prachtig zijn
verbouwd. Beide locaties kunnen nu alle groepen herbergen en zijn een
inspirerende leeromgeving geworden voor de leerlingen en een fijne
werkomgeving voor de leerkrachten. We hadden u graag allen uitgenodigd om de
vernieuwde leeromgeving, waar wij zo trots op zijn, te bezichtigen. Helaas
moeten wij dit nog even uitstellen door de corona-maatregelen.

