Nieuwsbrief

23-04-2021
Kalenderactiviteiten september
26-04 Studiedag, alle leerlingen vrij van school
27-04 Koningsdag, alle leerlingen vrij van school
In deze nieuwsbrief leest u over:
• Update Covid-19
• Formatie schooljaar 2021-22
• Van de MR
• Klimaatschaal
• IEP-Eindtoets
• Verkeersexamen
• Koningsspelen
• Schoolreisjes

COVID-19
De teller stond deze week op 4 positief geteste leerlingen, 4 positief geteste ouders en 1 klas
in quarantaine. Juffrouw Esther heeft in de nasleep van corona nog veel last van
oververmoeidheid en is nog niet aanwezig.
Alle medewerkers kunnen vanaf week 15 zich preventief tussen 8,00-8,15 u laten testen in
de snelteststraat Heusden. 3 Van onze medewerkers hebben hier inmiddels gebruik van
gemaakt. Allen hadden de uitslag voor aanvang school, zodat de kinderen geen lesdag
hoefden te missen. Ook worden vanaf week 17 voor alle medewerkers zelftesten geleverd,
die ook preventief ingezet kunnen worden om onnodig lesuitval te voorkomen.

FORMATIE
Komend schooljaar gaan we starten met 22 groepen: 5 kleutergroepen, 3 groepen 3 en 4, 2
groepen 5 en 3 groepen 6-7-8. De MR heeft ingestemd met deze indeling (zie: van de MR).
Op dit moment zijn we bezig om de personele bezetting rond te krijgen. 4 Van onze collega’s
nemen afscheid: Marij v.d. Poel, Coby van Loon, Dorothé Vermeulen en Francien v. Vlijmen
gaan met (vervroegd) pensioen. Ons team gaat versterkt worden met Iris v. Kruijsbergen,
momenteel werkzaam op Wereldwijs. Aanvullend staat nog een aantal uren vacature open,
die we hopen zo snel mogelijk in te vullen.

VAN DE MR
Groepssamenstelling
In de MR is het aantal groepen voor schooljaar 202102022 voorgelegd ter instemming. De
toebedeelde budgetten bieden ons de mogelijkheid om 22 groepen te formeren, exclusief
het voorporTAAL en de taalklas. Hiervoor krijgen we deels subsidie vanuit de gemeente
waardoor ons beleid op nieuwkomers voortgezet kan worden.

Werkverdelingsplan 2021-2022
Verder is het werkverdelingsplan voorgelegd aan de MR. Hierin verwoordt de directie o.a.
hoe de gelden voor werkdrukverlaging worden ingezet, hoe het proces is doorlopen om tot
de groepssamenstelling te komen en hoe de schooltaken onder de teamleden worden
verdeeld.
Met beide voorstellen heeft de MR ingestemd.
Continurooster
De Personeelsgeleding van de MR (de PMR) heeft onder het team een vragenlijst uitgezet
om de huidige pauze- en eindtijden te evalueren. Dit heeft tot een concept voorstel geleid.
Het voorstel zal eerst binnen het team geagendeerd worden, voor het voorstel wordt
voorgelegd aan de MR.

KLIMAATSCHAAL
Deze en komende week nemen is de Klimaatschaal weer uitgezet. Dit doen we 2 keer per
jaar. De Klimaatschaal is een digitaal meetinstrument dat bestaat uit genormeerde
vragenlijsten waarmee leerlingen vanaf groep 5 kunnen aangeven welke sfeer er in de klas
heerst in relatie tot elkaar en tot de leerkracht. De leerlingen van groep 3-4 vullen de
Sproetjesvragenlijst in.
Op basis van de scores krijgen leerkrachten specifieke feedback, individuele en
groepsrapporten en suggesties ter verbetering. De leerkracht kan hiermee goed reflecteren
op het pedagogisch klimaat in de klas en dit inzicht gebruiken tot verbetering van de sfeer in
de klas en zijn of haar manier van lesgeven.
Zowel de leerlingversie als de leerkrachtversie bestaat uit een algemeen gedeelte (16
vragen) en een specifiek gedeelte (17 vragen), speciaal over de leerkracht. De leerling en de
leerkracht krijgen dezelfde vragen.

IEP EINDTOETS
’t Zit er weer op! Dinsdag 20 en woensdag 21 april heeft groep 8 de IEP-eindtoets gemaakt.
De IEP Eindtoets meet de verplichte onderdelen lezen, taalverzorging en rekenen. Met een
mooie en frisse opmaak, leuke teksten en heldere vragen probeert de IEP de spanning bij de
leerlingen zoveel mogelijk te verlagen, zodat de leerlingen écht kunnen laten zien op welk
niveau ze staan.

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Afgelopen week heeft groep 7 het theorie-examen verkeer gemaakt. Ze kregen allerlei
vragen over verschillende verkeerssituaties. ’t Was even spannend, maar…. Alle kinderen
geslaagd! Proficiat, Kanjers! Het praktijkexamen is verzet naar groep 8. We hopen dat het
dan wel verantwoord en veilig kan. Dit besluit is voor heel Scala genomen door VVN
Heusden.

KONINGSSPELEN
Dit jaar gelukkig geen Woningsspelen, maar echte
Koningsspelen. Niet zoals de hogere groepen gewend zijn op
de sportvelden, maar gewoon in en rond de school.
Op het schoolplein galmde vrolijke muziek, die door de hele
school (en in de buurt) te horen waren. Groep 4 kreeg zelfs
bezoek van het ‘Koninklijk Gezin’ en het Wilhelmus werd luid
gezongen.
De Koningsspelen stonden in het teken van een aantal
challanges, opdrachten die ze met hun eigen klas uit. En dat
alles Coronaproof, alle activiteiten met je eigen groep, in je
eigen bubbel!
De dag was verdeel in 4 rondes. Bij de Oudhollandse spelen op
(de afgezette) straat en het grote speelplein konden kinderen stoepkrijten, kingen, zaklopen,
Panna voetballen, zaklopen, blik gooien sjoelen en nog veel meer. Dit deden ze in 6 vakken
met 6 verschillende groepen tegelijk, waarbij ze steeds doordraaiden met hun groep.
Voor de onderbouwgroepen waren
daarnaast allerlei knutselopdrachten
klaargezet, waarbij kinderen enthousiast
aan de slag gingen met fiets versieren,
slingers maken, dansen en zingen. Ook
speciaal voor de onderbouw het
waslijnenspel(kroontje tik, kroontje
leggen, paleisje wisselen, koninklijke
flipperkast, koning knipoogt en nog veel
meer.). Met als klap op de vuurpijl een
heuse stormbaan op het plein!

Voor de bovenbouw stond o.a. een escaperoom in de klas op het programma. In groepjes
moesten de kinderen 7 rondes met vragen oplossen om uiteindelijk uit de klas te komen.
Ook voor hen, in de gymzaal, een stormbaan. Als onderdeel van run4fun. Hun sportieve
talenten kon de bovenbouw ook inzetten tijdens een bootcamp buiten op het veldje en
touwtrekken op een ander veldje.

Groep 6b zat in quarantaine maar juffrouw Elcke had allerlei sportieve thuisopdrachten
bedacht, zodat de Koningsspelen toch niet geheel aan deze groep voorbij ging. Ze hebben
een Kahoot over de Koningsdag gespeeld, een levend kwartet in huis en Spel je naam,
waarbij de kinderen bij elke letter van hun naam een andere oefening bedachten.
Woningsspelen in plaats van Koningsspelen!

SCHOOLREISJES
Binnenkort stonden de schoolreisjes gepland. Helaas kunnen deze in de huidige vorm nog
niet doorgaan i.v.m. de RIVM-richtlijnen. dit heeft voornamelijk te maken met het vervoer.
wij werken nog steeds met vaste cohorten (groepen), waardoor het mixen en samenstellen
van groepjes nog niet mogelijk is. zo kunnen we bijvoorbeeld niet 3 groepen in één bus
zetten. het schoolreisjes van groep 7 naar de Efteling hebben we optioneel verplaatst naar
het einde van het schooljaar. misschien dat dan meer mogelijk is.
De schoolreisjes van groep 1-2 (’t Kwekkeltje, 1 juni), groep 3-4 (Dippiedoe, 4 juni) en groep
5-6 (Toverland, 11 juni) wordt mogelijk ook afgelast en naar een later tijdstip verplaatst. We
proberen uiteraard alles wat in onze macht ligt om voor onze kinderen toch een leuk, veilig
schoolreisjes te organiseren.

GEVONDEN VOORWERPEN

Gymschoenen, rugtassen, fietssleutels, brillen….. Is uw kind iets kwijt?
Iedere eerste maandag van de maand of na een vakantie ruimen wij op!
Laat uw kind woensdagochtend 28 april tussen 8.30-9.00 u
een kijkje nemen bij de gevonden voorwerpen.

De volgende nieuwsbrief verschijnt 26 mei
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

