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Geplande evenementen
Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van november.

Studiedagen

U vindt hierin o.a. nieuws over:

Donderdag 26 november

-

Personeel
Leerplichtambtenaar
Gezond eten en drinken
Studiedag
Sinterklaas en Kerst
Onderhoud

Maandag 18 januari
Leerlingen zijn vrij!

Sinterklaas?

Met vriendelijke groet,

Vrijdag 4 december

Team De Stap

Kerstdiner ?
Donderdag 17 december

Personeel
Mariska
Mariska is bevallen van een gezonde dochter: Mila Renate.
Mila is 8 oktober om 7:08 uur geboren, woog 3852 gram en
was 50 cm lang.

Kerstvakantie
Vrijdag 18 december 2020
Vanaf 12:00 uur !
t/m zondag 3 januari 2021

We wensen Mila een goede gezondheid en veel geluk toe!
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Roland
Roland is helaas uitgevallen. Het is op dit moment onduidelijk per wanneer hij zijn
werkzaamheden (deels) kan hervatten.
Op de maandag en woensdag wordt Roland vervangen door Anne de Waal. Op de
dinsdag wordt Roland vervangen door Kirsten Bant. Huub draait de donderdag en
vrijdag in groep 6, waardoor waarschijnlijk of Nikki of Sandy/Marloes groep 5 op de
vrijdag zullen gaan draaien. Dat hangt er weer vanaf per wanneer Roland zijn
werkzaamheden kan hervatten.

Kirsten Bant
Beste ouders/verzorgers,
Graag stel ik mij even aan u voor. Mijn naam is Kirsten Bant. Sinds
afgelopen dinsdag ben ik één dag per week werkzaam voor
Opspoor. Ik ben groepsleerkracht en zal ingezet worden waar dat
nodig is. Komende week begin ik in groep 6. Ik heb daar veel zin
in. De andere vier dagen sta ik voor een groep 8 op een school
van een andere stichting in Purmerend. Ik werk nu ongeveer 22
jaar in het onderwijs en geniet daar nog iedere dag van. Ik woon
in Middenbeemster. Ik ben getrouwd en heb twee kinderen uit
een eerder huwelijk, een zoon van 15 en een dochter van 18 jaar.
Zij zitten op de middelbare school en op het mbo. Ik ben graag
buiten aan het wandelen en fietsen. Ook fotografeer ik graag en
lees ik veel. Groetjes van Kirsten

Marloes
Marloes gaat omwille van gezondheidsredenen de komende weken 50% werken. Zij blijft
deze tijd in ieder geval betrokken bij de bovenbouw.
Sandy
Sandy werkt de komende maanden 3 in plaats van 4 dagen. Vanaf maart zal zij weer 4
dagen inzetbaar zijn.
Frans
Op de woensdag draait Frans groep 8. Op de donderdag en vrijdag zal Frans ter
ondersteuning worden ingezet.
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Bericht van de leerplichtambtenaar
Op 26 oktober heb ik, de leerplichtambtenaar, een controle gehouden op jullie schoolplein.
Ik heb van 8.15 uur tot 8.40 uur gecontroleerd met een prachtige conclusie: er waren maar 2 kinderen te
laat!
Fijn dat bijna alle kinderen op tijd op school waren, want als een kind te laat komt is dat storend voor de
andere leerlingen en de voortgang van de les. Daarnaast is het voor de te-laat-komende leerling
ongemakkelijk om als laatste de klas binnen te komen en mist het tevens een stukje van de les/uitleg.
Veelvuldig te laat komen zorgt voor een achterstand en kan bovendien een voorbode zijn voor
spijbelgedrag en voortijdig schoolverlaten op latere leeftijd. Maar bovenal gaat het ten koste van kostbare
onderwijstijd.
We spreken van ongeoorloofd te laat komen als een kind zonder geldige reden – zoals bijv. dokters- of
tandartsbezoek- te laat in de les is. Te laat komen valt onder de leerplichtwet en wordt gezien als
ongeoorloofd verzuim. Het aantal minuten dat het kind te laat komt is daarbij niet van belang.
Indien een kind regelmatig te laat de klas binnenkomt, neemt de leerkracht hierover contact op met de
ouders. Indien de situatie daarna niet verbetert, nodigt de directie de ouders uit voor een gesprek
Indien de leerling blijvend te laat is informeert de leerkracht de directie en geeft, indien mogelijk, aan wat
de reden hiervan is geweest. De directeur is verplicht ieder (vermoeden van) ongeoorloofd verzuim bij mij,
de leerplichtambtenaar, te melden.
Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld. Ik stel een onderzoek in naar het verzuim.
Is er geen wettige reden voor het verzuim, dan kan ik een proces-verbaal opmaken of Veilig thuis
inschakelen of een zorgmelding doen.
Ik zal dit jaar regelmatig controles gaan uitvoeren op de basisscholen in Landsmeer om te kijken of zowel
ouders als de school zich houden aan de leerplichtwet.
Mocht u vragen hebben over leerplicht dan kunt u mij bereiken op onderstaand mobiel telefoonnummer of
emailadres.
Hartelijke groet,
Gabriëlla Visser
Leerplichtambtenaar
(M) 06-50037688
(E) g.visser@landsmeer.nl
Aanwezig maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

(cartoon is toegevoegd door De Stap)
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Eten en drinken
We streven ernaar op De Stap dat de leerlingen gezond eten en drinken.
Ontbijt
Het is belangrijk dat de leerlingen ‘s morgens
goed ontbijten. Je lichaam heeft na een
lange nachtrust energie en voedingsstoffen
nodig om de dag goed te beginnen. Een
gezond en voedzaam ontbijt levert
voldoende energie en
concentratievermogen op voor school.
Pauzehap (10:00 – 10:30 uur)

Als de leerlingen ‘s morgens goed ontbeten hebben, dan volstaat
het om rond een uur of tien een fruithapje te eten.

Lunch (12:00 – 12:30 uur)
Bij de lunch eten de leerlingen bij voorkeur (bruine) boterhammen eventueel
aangevuld met wat fruit.

Drinken (8:30 – 14:00 uur)
We streven ernaar dat de leerlingen gedurende
de schooldag water drinken.
Bij voorkeur uit een bidon.

We streven ernaar….
Dat betekent dat we ouders wel informeren, adviseren en/of aanspreken indien
leerlingen structureel ongezond eten (meekrijgen), maar niet handhaven.
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Studiedagen
Hierbij geven we een korte terugkoppeling van wat er op de agenda stond van de
afgelopen studiedagen en de komende studiedag.
16 september
Het team is meegenomen in Lesson Study. De poster geeft goed aan waar het om
draait bij Lesson Study.

We koppelen de Lesson Study aan het innovatietraject, waarbij we de moderne
technologie, zoals de dash en robots, inzetten voor het geven van een rekenles.
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De dash…

27 oktober
De eerste digitale studiedag. De collega’s hebben vanuit school of vanuit huis ingelogd
via Teams op de volgende onderdelen:
We hebben een start gemaakt met het ontwerpen van een les (zie stap 2 op de poster)
in het kader van Lesson Study en het innovatietraject.
Tevens hebben we een ‘opfris’ cursus ‘Levelwerk’ gevolgd. De volgende stap zal zijn dat
het MT afspraken maakt en voorlegt aan het team m.b.t. zaken zoals: compacten,
instructie- en werktijd, vakken etc. zodat er een doorgaande lijn gecreëerd wordt hoe
we gaan werken met Levelwerk.
Tevens heeft het team Kijk (leerlingvolgsysteem OB) en Zien! (sociaal-emotionele
ontwikkeling groep 3 t/m 8) deels ingevuld.

26 november
Deze studiedag staan er twee belangrijke onderwerpen op de agenda:
-

Onderzoekend leren
We worden hierin meegenomen door dezelfde aanbieder (VU) die ons ook
begeleidt met Lesson Study en het innovatietraject. Alles heeft immers met elkaar
te maken (systeemdenken).
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-

HGW (HandelingsGericht Werken) n.a.v. het verbeterplan
Dit betreft de tweede bijeenkomst dit schooljaar.
Centraal staan zaken als klassenmanagement en het toepassen van een
instructiemodel (EDI model). De training wordt afgestemd naar aanleiding van
klassenbezoeken die de afgelopen periode zijn afgelegd door Silvana en Ezra.

Sinterklaas- en Kerstviering
U heeft de aanvullende / aangescherpte maatregelen vanuit Opspoor meegekregen.
Deze hebben uiteraard gevolgen voor de wijze waarop we Sinterklaas en Kerst zullen
vieren dit schooljaar.
We zijn hierover in gesprek met de OR. Wat in ieder geval het gevolg zal zijn, is dat we
de vieringen noodgedwongen soberder zullen moeten houden.
En we zullen noodgedwongen heel creatief moeten zijn.
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Onderhoud
De schilders zijn hard aan het werk (geweest). Het schilderwerk aan de zijkant van het
gebouw (bij groep 1/2A), de achterkant en het dak heeft inmiddels plaatsgevonden.
De voorkant en de andere zijkant staan nog op de rol. Uiteraard zijn de schilders hierbij
afhankelijk van het weer.
Binnen is het e.e.a. geschuurd en klaar om geschilderd te worden. De schilders zullen
hiermee binnenkort starten en ’s middags en ’s avonds (!) aan de slag zijn.
Ook op het dak worden noodzakelijke reparaties uitgevoerd. Omdat het op dit moment
nog onduidelijk is op welke termijn de school gerenoveerd zal worden en/of er sprake is
van nieuwbouw, wordt er niet geïnvesteerd in een nieuw dak / dakbedekking. Dan is er
namelijk sprake van kapitaalvernietiging.
Daartoe is het van belang dat we zo min mogelijk op het dak lopen. Wij halen eenmaal
per maand ballen e.d. van het dak.
Hierbij willen we welwillende ouders, die zelf het initiatief nemen om ballen e.d. van het
dak te halen, vriendelijk verzoeken om dit niet meer te doen, want dat kan tot extra
schade aan het toch al kwestbare dak leiden.
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