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Beste ouders/verzorgers,

OBS De Spaarneschool

AGENDA
Maandag11 februari:
-Thema 4 Leefstijl alle groepen: ‘Ik vertrouw op mij’
-Adviesgesprekken gr.8
-Rapportgesprekken
Dinsdag 12 februari:
-Muziek met Gunnar
-Rapportgesprekken
Donderdag 14 februari:
-Creamiddag Museumkunst
-Valentijnsdag
-Juf Barbara is jarig
Vrijdag 15 februari:
Soundmix-/Playbackshow

Maandag
18 t/m vrijdag 22 februari
voorjaarsvakantie
Maandag 25 februari:
Let op: STUDIEDAG – alle leerlingen zijn deze dag vrij!
Dinsdag 26 februari:
-Muziek met Gunnar
-Bezoek kleuters aan Teylers
Museum
Donderdag 28 februari:
-Bezoek gr.3/4 aan Teylers
Museum
-Creamiddag Museumkunst

Rapporten en 10 minutengesprekken
Vandaag krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis. Maandag 11
en dinsdag 12 februari zijn er 10 minutengesprekken. Via Social Schools
heeft iedereen kunnen intekenen op deze gesprekken.
De adviesgesprekken zijn op ma 11 februari. Hiervan hebben de ouders
bericht ontvangen van de leerkrachten.
Ouderavond
Op dinsdag 29 januari hadden we een druk bezochte ouderavond. Ik was
erg blij met de grote opkomst. Fijn dat ouders zo betrokken zijn bij de
school. We hebben op deze avond met de ouders gedeeld wat wij
belangrijk vinden op de Spaarneschool en we hebben geschetst aan de
ouders hoe wij invulling geven hieraan. Wij hebben de ouders hier
feedback op gevraagd.
Natuurlijk verzorgen wij kwalitatief goed onderwijs. Wij voldoen aan de
kerndoelen. Het is onze dagelijkse praktijk om onze lessen in taal,
rekenen, schrijven etc. te optimaliseren. We hebben op deze avond meer
gekeken naar het hoe. Hoe geven wij ons onderwijs vorm, hoe verzorgen
wij een goed schoolklimaat en wat willen wij onze leerlingen meegeven?
Hoe breed willen wij dat onze leerlingen zich ontwikkelen?
Als team hebben wij een aantal bouwstenen geformuleerd en hierover
zijn we in gesprek gegaan met elkaar. Wij hebben nu zes bouwstenen en
hier hebben we veel feedback op gekregen: Samenwerken,
betrokkenheid, veiligheid, cultuur, aandacht/communicatie en
veelzijdigheid/talent.
Wij gaan deze feedback nu verwerken en terugkoppelen aan jullie.
Om een beeld te geven hieronder een aantal algemene punten die we
terug hebben gekregen (niet volledig!):
Sterk:
Sfeer
Veiligheid
Juffen (en meester)
Kunst/ cultuur
Oud gekoppeld aan jong
Je kan jezelf zijn
Schoolkamp

Kan nog beter:
Minder bouwstenen (er is overlap)
Meer meesters
Weten waar je kind mee bezig is
Minder communicatiekanalen
Beter afval scheiden
Meer aandacht voor digitalisering/
21ste century skills
Vrijere kunstopdrachten
Netjes schrijven

De feedback op de bouwstenen zelf moeten we nog verder verwerken.
Ze worden echter goed herkend op school en ook gewaardeerd door
ouders. Wij hebben deze ouderavond nu georganiseerd, omdat wij ook
bezig zijn met het opstellen van een nieuw schoolplan. Het schoolplan is
een plan voor vier jaar waarin wij een koers gaan uitzetten. Het huidige
plan loopt af in 2019.
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Een goed moment dus om nu stil te staan bij onze huidige situatie en te kijken waar we naar toe willen en wat
we verder willen ontwikkelen.
Natuurlijk willen jullie ons op nog een aantal punten feedback geven en daarom gaan we binnenkort een
ouder- tevredenheid enquête uitzetten. Dit zal na de voorjaarsvakantie gebeuren.
Dank aan Grietje Besteman voor de foto’s voor de presentatie.
Kunst project
De donderdagmiddagen staan op dit moment in het teken van beroemde kunstenaars.
We bezoeken namelijk rond deze tijd met alle groepen diverse musea. Groep 7/8 is naar het Rijksmuseum
geweest, groep 6/7 naar het van Gogh en groep 5/6 naar het Stedelijk museum. De groepen 1/2 en 3/4 gaan
binnenkort naar het Teylersmuseum.
Nu de kinderen zoveel inspiratie opdoen, willen ze daar op school natuurlijk zelf mee aan de slag. Op de
donderdagmiddagen worden er in alle groepen dus kunstzinnige lessen verzorgd. Dit zal langzaam aan goed
zichtbaar worden.
Ons eigen schilderij maken met lapjeskatten: De pianoles (Teylersmuseum)

Boetseren ‘Beestenboel’ Teylers Museum

Techniek en materiaal: tekenen met Oost-Indische
inkt/etsen als Rembrandt
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Kleuren mengen zoals op de Mona Lisa van Leonardo da Vinci
Hoe maak je huidskleur?

Vincent van Gogh: de Vogelverschrikker
Hoe heeft hij het schilderij opgezet, techniek en materiaal

Abstract werken zoals Mondriaan met primaire kleuren:
Ontwerp je eigen kubus
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De kimono’s van Hendrik Breitner
Al met al een greep uit de prachtige, gevarieerde collectie kunstwerken die de leerlingen in de afgelopen twee
weken hebben gemaakt. Maar we zijn er nog niet, er volgen nog twee donderdagen Creamiddagen
Museumkunst!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alvast een fijne voorjaarsvakantie toegewenst!
Niet vergeten: maandag 25 februari is een studiedag en zijn alle leerlingen vrij!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mona Lisa (kleuters)
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