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Nieuwe leerlingen op onze school zijn
 Gabriel Aalders in groep ½ B
 Dylan Rijnders in groep ½ B
 Davin van Teeffelen in groep ½ B
We wensen jullie veel plezier op onze school!

ZIEN
Twee keer per schooljaar werken onze leerlingen en leerkrachten met het programma ZIEN. In de
maand november en in de maand april vullen de leerkrachten en leerlingen vragenlijsten in.
Met ZIEN zetten leerkrachten het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m
groep 8 systematisch op de kaart. Na observatie en het invullen van de lijsten geeft het inzicht in de
eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt
het de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen. Indien nodig kunnen leerkracht en
leerling aan de slag met de concrete handelingssuggesties die het systeem biedt. Hierbij kan de
leerkracht de eventuele sterke kanten van een kind benutten, want ook hierin geeft ZIEN! inzicht. Zo
wordt de sociaal-emotionele ontwikkeling bevorderd. Dat is immers wat de leerkracht en school wil!
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 vullen twee keer per jaar een vragenlijst in, dit om het gedrag
van een leerling nog beter in kaart te kunnen brengen.
Samen met de Intern Begeleider en het gehele team bespreken wij de uitkomsten van deze
vragenlijsten en de handelingsadviezen en maken wij keuzes hoe om te gaan met de sociaal
emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en van de groep. Dit alles omdat wij ervan overtuigd
zijn dat leerlingen beter leren in een fijne, veilige sfeer in elke groep.

Tevredenheidspeiling
Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en te verbeteren zijn er verschillende meet
instrumenten. Als het gaat om de leerresultaten van de leerlingen, gebruiken wij onder andere toets
momenten (methode toetsten/Cito toetsen). Als het gaat om de leerresultaten van de gehele school,
wordt er onder andere gekeken naar de resultaten van de eindtoets, die groep 8 elk jaar maakt.
Om te kunnen bepalen wat de kwaliteit is van onze school worden er ook regelmatig enquêtes
afgenomen. Onder het personeel, onder de ouders en onder de leerlingen.
Dit jaar hebben wij gekozen om een digitale enquête uit te zetten onder ouders en personeel van alle
scholen binnen Basisburen. Op die manier kunnen wij ook scholen met elkaar vergelijken.
Op maandag 13 november ontvangen alle ouders een mail, met een uitnodiging om deel te nemen
aan deze enquête (let u er dus op, dit is geen spam).We hopen dat veel ouders de moeite nemen
onze vragen te beantwoorden, zodat wij een goed beeld krijgen over hoe tevreden u bent over onze

school. En over welke zaken u minder tevreden bent, zodat wij daar i kunnen verbeteren. Middels
een rapportage(die in januari verschijnt)worden de gegevens aan de school toegestuurd. Deze
rapportage wordt besproken met het team en met de MR, daarna gecommuniceerd in een verslag
naar alle ouders en tenslotte houden wij u op de hoogte van de acties die uit deze rapportage voort
komen.

Het belang van werken met Fides symbolen
Om die fijne sfeer in alle groepen elke dag te bieden werken wij op school met de symbolen van
Fides. Deze symbolen worden regelmatig in de groep met de leerlingen besproken en uitgelegd. Op
die manier werken wij aan het vergroten van het zelfvertrouwen voor elk kind. Vanuit je
zelfvertrouwen kan je sterk en stevig in je schoenen staan, kan je voor jezelf opkomen, assertief zijn,
met respect reageren, ook als je boos bent of verdrietig. Allerlei vaardigheden die je nodig hebt in de
samenwerking met andere leerlingen. En straks in de maatschappij.
Een paar voorbeelden,

symbool van de ballon:
Als je boos bent en opgeblazen,
sta je op knappen

symbool van 100% oke:
Ieder mens is altijd 100 %
oké.

symbool van de rugzak:
Ieder mens heeft bagage in zijn denkbeeldige rugzak.
Dit verklaart vaak ons gedrag.

Overblijven
Op onze school is het mogelijk om tussen de middag over te blijven. Een team van overblijfouders
staan elke dag weer voor uw kind(eren) klaar om samen te eten, drinken en te spelen. Daar betaalt u
al jarenlang € 1,25 voor, maar wij hebben besloten dit bedrag iets te verhogen, aangezien er vaak
veel leerlingen over blijven en er dan ook een extra ouder ingezet kan worden. Per 1 november
betaalt u € 1,50 per keer per leerling. Een strippenkaart voor 10x kost dan € 15,00.

Grote Rekendag en Open Podium
Op onze school houden wij elk jaar een Grote Rekendag. Dit jaar is dat op woensdag 29 november.
Het thema van de Rekendag is: TIJD. In alle groepen gaan de leerlingen samenwerken rond dit thema
aan verschillende rekenopdrachten. Omdat het fijn is om hier met de leerlingen de hele ochtend
intensief aan te werken (en met resultaat) willen wij het Open Podium verschuiven. Volgens de
jaarplanning staat het nu op 29 november, maar we verschuiven dit naar vrijdag 1 december. Zodra
de tijden van het Open Podium bekend zijn, laten wij u dit weten. Bij het Open Podium zullen een
aantal groepen nog onderdelen van de Grote Rekendag presenteren, maar er zullen ook optredens te
zien zijn over andere onderwerpen.

Gezond eten op school
Gezond eten is belangrijk voor de gezondheid van een kind.
Kinderen die gezond zijn worden minder vaak ziek. Elke dag
groente en fruit verbetert de gezondheid en de leerprestaties.
Op basisschool de Sterappel willen wij gezond eten en drinken en
gezond trakteren stimuleren onder de leerlingen.
Hieronder een aantal voordelen van gezond eten en drinken op school:





Gezond is, dat kinderen elke dag minimaal twee keer fruit en 150 gram groente eten. Om dat
te halen kunnen ze de eetmomenten op school niet missen.
Een gezonde leerling presteert beter. Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in hun vel,
krijgen minder snel griep, voelen zich fitter en leren makkelijker.
Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet eten. Hoe meer kinderen in de klas groente en
fruit eten, hoe meer kinderen dat ook zullen gaan doen.
Het zou helderheid en eenduidigheid geven als alle ouders alleen fruit en groente meegeven
voor het tienuurtje.

Verspreid in de school hangen posters waarmee inzichtelijk wordt hoeveel suiker er in pakjes drinken
zit en wat voorbeelden zijn van gezond trakteren.
Ook zal uw kind een folder meekrijgen over gezond eten voor een kind.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van het voedingscentrum.
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/alles-over-gezond-eten-voor-kinderen-van-4-13jaar.aspx
We zijn al goed op weg met het beweegbeleid en een gezond voedingsbeleid zou daar een mooie
aanvulling op zijn, vindt u niet? Als we hier met zijn allen ons best voor doen krijgen we misschien
wel het vignet voor gezonde school!
https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs

Met vriendelijke groet,
Marga van Voorthuizen, moeder van Eva, Job en Roos Hoekstra

Sinterklaas in NL
Op 18 november komt Sinterklaas aan in Nederland. Dit jaar zal dat zijn in Dokkum.
We hopen natuurlijk dat Sinterklaas ook in Lienden komt en dan onze school een bezoekje brengt!

