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Thema schooljaar 2015-2016:

Effectieve leertijd!

4/12

Sinterklaasviering

7/12

versiering kerst

10/12

Kom in de klas 3-8

13/12

Winterfair

16/12

kerstmaaltijd

17/12

Theater kerst (continurooster)
alle kinderen 14.00 uur vrij

18/12

begin kerstvakantie

4-1-2016 alle kinderen weer naar school

Inleiding
De nieuwsbrief van de
maand december is altijd
een wat bijzondere nieuwsbrief. Sint moet nog langskomen, maar de voorbereidingen voor kerst zijn ook
al weer in volle gang. Dit
jaar is er zowel met de Sint
als met kerst iets bijzonders aan de hand. Op pagina 2 kunt u hier meer over
lezen.
“Je hoeft niet ziek te zijn
om beter te worden.” Wij
willen ons blijven ontwikkelen. Dit doen wij door te
blijven kijken naar nieuwe
inzichten in ons vak. Bij
voorkeur inzichten waarvan het bewijs is geleverd
dat het tot een verbetering
leidt. Wij krijgen steeds
meer kennis over de werking van ons brein.
Deze kennis helpt ons om
onszelf en de ander (en dan
met name onze kinderen)
beter te begrijpen.
Zo realiseren wij ons
steeds beter dat als bepaalde zaken niet geautomatiseerd zijn, dit gevolgen

heeft voor het werkgeheugen. Denk bijvoorbeeld
aan het automatiseren van
de tafels. Bij sommige kinderen zit het werkgeheugen zo vol met het uitrekenen van deze sommen dat
ze geen kans zien om
nieuwe informatie te verwerken. Ook ontdekken
we dat het brein niet blij is
met verandering. Het limbisch systeem van ons
brein (het gevoelsdeel)
koppelt dit aan mogelijk
gevaar. Dit is terug te voeren naar de tijd waarin de
mens eerder een prooi
was dan een jager. In het
brein worden paden gemaakt en sommige paden
zijn voor ons zo belangrijk
dat het inmiddels snelwegen geworden zijn. Zo’n
snelweg verander je niet
zomaar. Je moet een
nieuw paadje maken in
het brein. Willen we een
blijvende verandering,
dan moeten we voldoende
tijd nemen om het paadje
van deze verandering te
laten veranderen in een
nog bredere snelweg…….
Fijn dat steeds meer ouders op tijd op school zijn
en op tijd het gebouw
weer verlaten. Het lukt
nog niet iedereen, maar
we houden hoop. Het
brein heeft dan wat meer
tijd nodig om er een snelweg van te maken.

We kregen deze week
minder leuk nieuws: Juf
Mascha uit groep 3D stopt
met werken in Almere.
Het is voor haar steeds
lastiger te organiseren om
hier op tijd te zijn (zij
woont in Aalsmeer). We
vinden het heel jammer,
maar begrijpen haar keuze. Gelukkig heeft zij
nieuw werk gevonden
dicht bij huis. Helaas is het
wel de bedoeling dat zij
daar volgende week al
begint!
Gelukkig hebben we al
iemand die haar gaat vervangen. Meester Patrick
neemt haar dagen over.
Voor de kerstvakantie
komt juf Mascha uiteraard
nog afscheid nemen. We
weten echter nog niet precies wanneer.
Naast meester Patrick verwelkomen we nog een
nieuwe collega. Na de
kerst komt juf Patricia
twee dagen bij ons werken in de bovenbouw.
Wij wensen juf Mascha, juf
Patricia en meester Patrick een goede start in
hun nieuwe baan!
Ik wens iedereen een fijne
decembermaand en een
mooie afsluiting van 2015.
Hans van Kooten.

37% van de
ouderbijdrage is
binnen.
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4 december 9 uur
Sint komt aan in de
wijk
bij de Waterlinie!
Komt allen!!!!!!

Zondag
13 december van
14.00 tot 17.00 uur

Winterfair

BEZOEK SINTERKLAAS
Normaal doet Sint wat geheimzinnig over de wijze waarop hij de school komt bezoeken. Dit jaar is dit niet het geval. Hij heeft precies aangegeven wanneer en hoe laat hij
komt. Hij heeft namelijk gevraagd of we hem met de hele
wijk willen ontvangen. Op vrijdag 4 december komt hij
rond 9 uur met de boot aan bij de Waterlinie. Zo’n 1100
kinderen van de Windwijzer, de peuterspeelzaal, kinderopvang en De ontdekking staan dan klaar om hem hartelijk te ontvangen. Ook zijn alle kinderen en uiteraard hun
ouders uit de buurt welkom. Na aankomst zal Sint in het
gebouw van de Waterlinie even de tijd nemen voor de kinderen die nog niet naar school of de
opvang gaan. Na ongeveer 30 minuten gaat hij door naar de scholen. We kijken uit naar zijn
komst!
WINTERFAIR
Op 7 december brengen we de school weer in de kerstsfeer. We hopen ook dit jaar dat de nodige ouders ons
weer komen helpen. Bijzonder is dat het wijkteam op
zondag 13 februari een Winterfair organiseert. Van
14.00 tot 17.00 uur zijn er kraampjes en activiteiten in
en rond de gymzaal. Ook de Windwijzer en de Ontdekking hebben hun medewerking aan deze fair toegezegd.
Aan deze fair is de kerstgedachte verbonden: maak eens
het verschil voor een ander. Wij verzoeken dan ook alle
bezoekers om een product mee te nemen voor het
Voedsel Loket Almere (VLA). Ook zal er via diverse activiteiten geld worden opgehaald om Vluchtelingen Werk / War Child te ondersteunen.

Aanmelding NEO onderwijs
NEO onderwijs wordt sinds dit schooljaar bekostigd door Passend Onderwijs. Dat is heel fijn,
want ouders/verzorgers hoeven hierdoor geen bijdrage meer te betalen. Het IQ onderzoek
wordt, sinds dit najaar, tevens uitgevoerd door Passend Onderwijs.
Het gevolg is dat de procedure voor aanmelding NEO onderwijs net zo gaat verlopen als voor
leerlingen die naar een stedelijke voorziening gaan (SO/SBO).
Dit houdt in dat er steeds duidelijker aangetoond moet worden dat het NEO onderwijs voor de
leerling echt de passende lesplek is. Alleen een IQ bepaling is daarvoor niet voldoende. Er moet
duidelijk worden aangetoond waarom een kind niet voldoende heeft aan het aanbod in een reguliere setting. Hiertoe vindt een bespreking met de ib’er plaats en vervolgens met de orthopedagoog/psycholoog van Passend Onderwijs. Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan
wordt er een toeleidingsoverleg georganiseerd voor het verkrijgen van de toelaatbaarheidsverklaring.
Wanneer ouders/verzorgers extern een IQ onderzoek laten doen bij hun kind en vervolgens
melden dat het kind naar NEO moet omdat het een IQ van 130 of hoger heeft, is dat niet de juiste
weg.

Stand van zaken ouderbijdrage per 27 november 2015:
37% van de ouders heeft de vrijwillige bijdrage voor hun kind(eren) betaald. Wij hopen dat degene die de
bijdrage nog niet betaald heeft dit zo spoedig mogelijk gaat doen.

Weinig inkomen en toch je kinderen laten sporten.
Voor veel ouders zijn de kosten voor het lidmaatschap van een sportclub van hun
kind(eren) niet meer op te brengen . Dat geldt vooral voor ouders die een bijstandsuitkering krijgen of in een schuldsaneringstraject zitten. Voor hun kinderen
brengt het Jeugdsportfonds een oplossing. Dat geldt ook voor ouders met een
inkomen onder het sociaal minimum.
Het Jeugdsportfonds vergoedt het lidmaatschap van een sportclub tot een maximaal bedrag van €225.- per jaar. Dat geldt voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar
en voor bijna alle sportclubs in Almere. Het opgeven van een kind bij een sportclub
via het jeugdsportfonds gaat heel eenvoudig:
1. U geeft uw kind op bij een intermediair van het Jeugdsportfonds. Op bijna alle scholen vervult een van
de leerkrachten die rol. Bij hem of haar moet o.a. opgeven wat uw inkomen is en op welke club uw kind
wil gaan sporten .
2. De aanvraag wordt verstuurd naar het Jeugdsportfonds en daar gecontroleerd.
3. Wanneer alles akkoord is , hoort u dat van de intermediair en kunt u dan met uw zoon of dochter naar de
club die u had gekozen. Het jeugdsportfonds heeft dan ook het lidmaatschap betaald en uw zoon of
dochter mag meedoen op de club.
4. Deze aanvraag moet u ieder jaar opnieuw doen en iedere keer wordt gecontroleerd of u met uw inkomen in aanmerking komt voor een vergoeding.
Als uw zoon of dochter graag wil sporten en u kunt dat niet betalen, dan biedt het jeugdsportfonds nu een
goede oplossing. Aarzel niet en vraag op school bij wie u moet zijn om uw kind op te geven. Of kijk op
de site van het Jeugdsportfonds Almere voor meer achtergrond en informatie over de sportclubs die
open staan voor uw kind: http://almere.jeugdsportfonds.nl
In de hal van het hoofdgebouw staat een bak om lege batterijen in te leveren. We stellen deze plek beschikbaar
omdat we hiermee met z’n allen een bijdrage leveren aan een beter milieu en omdat we een goed doel kunnen
steunen. Na iedere leging van de bak krijgen we, afhankelijk van het aantal kilo’s, cadeaupunten. Deze punten
kunnen worden omgezet in euro’s voor een goed doel. Deze keer steunen we de stichting Opkikker.
Dank voor het inleveren van de batterijen!

