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

Studiedagen

U vindt hierin o.a. nieuws over:

Maandag 18 januari

-

Personeel
Studiedag
Sinterklaas en Kerst
Onderhoud

Vrijdag 12 februari
Leerlingen zijn vrij!

Met vriendelijke groet,

Sinterklaas!

Team De Stap

Vrijdag 4 december
Kerstlunch?

Personeel

Donderdag 17 december

GGD screening groep 7

Roland

14 december

Het is nog onduidelijk per wanneer Roland zijn werkzaamheden (deels) zal hervatten.
Kerstvakantie

Mariska
Mariska keert na de Kerstvakantie terug van
zwangerschapsverlof.

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

Voorjaarsvakantie
Zaterdag 20 februari t/m
Zondag 28 februari
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Studiedagen (terugkoppeling)
Donderdag 26 november
’s Morgens stond in het teken van onderzoekend en ontwerpend leren. Anna Hotze
heeft het team meegenomen in o.a. de volgende onderwerpen:
-

Waarom onderzoekend en ontwerpend leren?
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-

Wat is onderzoekend leren?

-

Wat is ontwerpend leren?

-

Wat is de rol van de leerkracht bij onderzoekend en ontwerpend leren?
U kunt hierover meer informatie vinden op: https://www.iederkindeentalent.nl/
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’s Middags hebben we onder leiding van Marian van Geffen de volgende stappen
gezet met betrekking tot HGW (HandelingsGericht Werken ) en de professionele cultuur.
We hebben de evaluatie van de eerste ronde klassenbezoeken, uitgevoerd door
Silvana en Ezra, besproken. We hebben n.a.v. hiervan drie sterke punten en drie
ontwikkelpunten voor de komende periode benoemd.
Drie sterke punten:
-

Klassenmanagement;
Grote betrokkenheid leerlingen;
Het lesdoel wordt benoemd.

Drie ontwikkelpunten:
-

Inzet coöperatieve werkvormen > meer samenwerking genereren;
Instructiemodel verdiepen en uitbouwen (reflectie!);
Wat is het belang van dit lesdoel ? Waarom leren we dit? Betekenis verlenen!

Silvana en Ezra verrichten vervolgens weer een ronde klassenbezoeken waar deze
punten mede geobserveerd zullen worden. Aan de hand van de bevindingen wordt de
volgende training, die op maandag18 januari plaatsvindt, weer afgestemd.

Sinterklaas- en Kerstviering
Deze week staat de Sint viering centraal.
Sommige leerlingen maken zich een beetje zorgen of
Sint wel langs kan/zal komen.
We zijn er echter van overtuigd dat Sint zo creatief is
dat hij wel een manier weet te vinden om, binnen de
kaders van het Corona beleid / de Corona richtlijnen,
zijn opwachting te kunnen maken.
U ontvangt nog informatie over hoe we Kerst zullen
gaan vieren.
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Onderhoud
De schilders zijn voor nu even klaar. Als er in de Kerstvakantie (?) een nieuwe vloer in de
aula is gelegd, zullen de schilders daarna de plinten schilderen en andere kleine
werkzaamheden oppakken.
We hebben ook allerlei nieuwe materialen, waaronder een klimrek, voor het speellokaal
besteld.
Tenslotte verwachten we in de loop van januari 6 setjes treinbanken, zodat we leerpleinen kunnen creëren in de aula. Op deze plekken kunnen leerlingen vervolgens rustig
samenwerken. Als we de leerpleinen gerealiseerd hebben, dan nemen we u mee in het
doel ervan.

Onderwijs op afstand…
We willen u vriendelijk verzoeken om deel te nemen aan een onderzoek m.b.t. ‘de
digitale sprong’ die we in maart/april gemaakt hebben (zie bijlage). U ontvangt tevens
een link voor een leerlingvragenlijst. We hebben onze leerlingen al eerder hierop
bevraagd, maar het kan zijn dat een deel van de vragen afwijkt.
Het onderzoek vergt ongeveer 10 minuten van uw tijd. De deadline is 31 december
2020.
Alle teamleden vullen ook een vragenlijst in.
Hoe meer informatie wij van alle geledingen (ouders, leerlingen en teamleden)
ontvangen, hoe beter ons bovenschools IT lab hier op in kan spelen m.b.t. aanbod.
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