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Dit is de derde nieuwsbrief van dit schooljaar.
Er is genoeg om met u te delen en dat maakt
dat de nieuwsbrief weer zeer de moeite waard
is. Het allerbelangrijkste nieuws is dat de
Speelhoeve een nieuwe website heeft. Dat
willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Daarnaast vertellen we hoe wij
omgaan met de situatie als er geen invaller
voor een groep is. Verder kunt u o.a. lezen
over het onderzoek redzaamheidslezen dat in
groep 3 gestart is, de ouder-kind-leerkracht gesprekken die we willen (in)voeren, de
werkzaamheden op het schoolplein, informatie over de leerlingenraad en nog een aantal
berichten van externen. Ook de agenda is weer actueel.

AGENDA:
17-01
18-01
21-01
28-01
31-01

Klankbordgroep
Groep 1-2 vrij
OR-vergadering 20.00 uur
MR-vergadering
Verkiezing van
klassenvertegenwoordiger
groepen 5-8
04-02
05-02 t/m
08-02
11-02
18-02 t/m
22-02
22-02
28-02
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Lesvrije dag. Groepen 1-8 vrij
Kanjerweek
Rapport mee
Oudergesprekken groepen 1-8
Groepen 1-2 vrij
Klankbordgroep

Met trots kunnen we u melden dat in de kerstvakantie onze nieuwe website in de lucht is
gekomen. Deze kunt u vinden op www.speelhoeve.nl

We zijn er zeer blij mee. De site ziet er fris en mooi uit. We verwachten dat de informatie
goed te vinden is. En natuurlijk hopen we dat ouders die een school zoeken en onze site zien
er enthousiast van worden. Voor ouders die al op de Speelhoeve zijn, is de kalender op de
site nieuw. Daar vindt u in één oogopslag alle belangrijke agendapunten van de lopende
maand. Onder de knop ‘Nieuws’ vindt u de berichten die we ook in de nieuwsbrief plaatsen
en belangrijk vinden. Mocht u iets ontdekken dat niet klopt, dan horen we dat natuurlijk
graag. Hiermee nodigen we u van harte uit om de nieuwe site te bezoeken.
Formulieren op de website invullen en ondertekenen
U kunt via de site het inschrijfformulier en het formulier voor ‘aanvraag vrijstelling
schoolbezoek’ invullen en ondertekenen. De aanvraag ‘vrijstelling schoolbezoek’ kunnen we
alleen in behandeling nemen als deze ondertekend is. Dit kan rechtstreeks op de computer
met de muis.
Ouder-kind-leerkracht gesprekken = Driehoeksgesprekken
De afgelopen periode hebben we vanaf groep 4 tot en met groep 8 oudergesprekken
gevoerd met de kinderen erbij en blijven we dat doen. Graag laten we u weten waarom we
de driehoeksgesprekken belangrijk vinden.
Op de Speelhoeve willen we kinderen meer eigenaarschap geven, de kinderen
medeverantwoordelijk maken en zelf actief betrekken bij hun eigen ontwikkeling. Door
kinderen meer inspraak te geven neemt hun motivatie en betrokkenheid toe. Gemotiveerd
zijn betekent dat een kind in beweging komt en gaat handelen.
Ouders en leerkrachten delen een gemeenschappelijk belang: dat het kind gezien zijn
mogelijkheden en talenten zich optimaal ontwikkelt op school en thuis. De school, leerling en
ouders werken samen aan een aanpak die de ontwikkeling van de leerling stimuleert.
U vindt in het rapport de reflectiebladen die de kinderen invullen voordat ze hun rapport mee
naar huis krijgen. Aan de hand van deze reflectiebladen, gaan de kinderen samen met
ouders en leerkracht het driehoeksgesprek in. Doelen en resultaten worden besproken, maar
ook de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.
We kijken uit naar de komende driehoeksgesprekken!
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Wat we doen wanneer er geen invaller is
Zoals u weet hebben we in het basisonderwijs te maken met een leerkrachtentekort.
Kans & Kleur heeft een helder beleid en duidelijke afspraken met samenwerkingspartners om
zorg te dragen voor vervanging bij afwezigheid van leerkrachten. Wij werken samen met een
vervangerspool (CPV Ingenium), waarbij meerdere schoolbesturen aangesloten zijn. Het
aantal vaste medewerkers in deze vervangerspool is fors uitgebreid. Door het
leerkrachtentekort blijkt het echter steeds vaker moeilijk of soms onmogelijk om vervanging
te regelen.
Nu de periode aanbreekt waarin meer mensen ziek worden, kijken we met zorg naar de
consequenties hiervan. Het is belangrijk dat we niet in elke nieuwe situatie opnieuw moeten
nadenken over alle opties. Daarnaast is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.
De Speelhoeve hanteert de uitgangspunten dat de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd
moet blijven en dat de overige collega’s zo goed mogelijk hun taak kunnen blijven uitvoeren.
De volgende afwegingen zijn voor ons als school belangrijk om te komen tot goede keuzes:
 Bij vervanging van een leerkracht wordt een vervanger vanuit de vervangerspool ingezet.
 Indien er geen vervanger beschikbaar is, onderzoeken we of de vervanging intern
opgelost kan worden.
 Personeel met een ambulante taak; directeur, teamleider, intern begeleiders en
onderwijsassistenten worden niet ingezet om een zieke leerkracht te vervangen.
 Indien het niet mogelijk blijkt een geschikte vervanger te vinden, zijn er twee
mogelijkheden:
A. Wanneer we ouders voor 21:00 uur ’s avonds via Parro kunnen bereiken, vragen we
u uw kind de volgende dag thuis te houden. Dit is voor maximaal één dag.
B. Wanneer we ouders niet meer kunnen bereiken, verdelen we de leerlingen over
andere groepen. Dit doen we voor maximaal één dag. Bij verdeling over andere
groepen komt de kwaliteit van het onderwijs onder druk te staan.
 In elke groep is een noodplan aanwezig, dat ingezet wordt bij verdeling van de leerlingen
over andere groepen.
 Wanneer u echt geen opvang heeft voor uw kind, wordt uw kind in een andere groep
opgevangen. Uw kind krijgt deze dag geen onderwijs.
 Indien vervanging nog langer niet voorhanden is, worden andere groepen afwisselend
verzocht één dag thuis te blijven.
Wij begrijpen dat deze noodoplossingen niet wenselijk zijn voor u als ouder en vooral niet
voor uw kind(eren). Toch hopen we op uw begrip voor deze situatie.
Schoolplein bij groep 1-2 en hoofdgebouw
In maart 2018 hebben de kleuters plannen bedacht voor ‘een nieuw kleuterplein’. Ze hebben
toen maquettes gemaakt, de jury is in gesprek gegaan met de kleuters en heeft de ideeën
geïnventariseerd op haalbaarheid.
De gemeente heeft inmiddels de speeltoestellen op beide schoolpleinen laten verwijderen en
we maken een keuze voor de aanschaf van speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling die
tegemoet kom aan de wensen van de leerlingen.
Omdat de gemeente nog niet duidelijk heeft wat er in de toekomst gebeurt met het gebouw,
komt er zolang speelzand bij de klimkubus en het duikelrek (hoofdgebouwplein) en
behouden we het kunstgras op het kleuterschoolplein. De locatie van de zandbak wordt een
tijdelijke zandbak zonder verhoogde elementen.
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Leerlingenraad op de Speelhoeve
In het kader van eigenaarschap, meervoudige
publieke verantwoording en het stimuleren van actief
burgerschap vinden wij het belangrijk dat leerlingen
gehoord worden en inspraak hebben op de gang van
zaken op school.
Uit de groepen 5 tot en met 8 wordt één
klassenvertegenwoordiger afgevaardigd naar een
leerlingenraad die vier keer per schooljaar onder
schooltijd plaatsvindt van 13:00-14:00. Een
leerkracht begeleidt de leerlingenraad.
Er wordt op dit moment volop campagne gevoerd en op donderdag 31 januari wordt er
gestemd. Dinsdag 5 februari maakt juf Karin per groep bekend wie de verkozen
klassenvertegenwoordiger is.
Deelname aan onderzoek redzaamheidslezen
De Speelhoeve doet mee met een onderzoek naar het technisch
lezen van Luc Koning, een bekend orthopedagoog op het
gebied van lezen en spelling.
De laatste jaren is vooral het accent op de snelheid gelegd; het
zogenaamde racelezen. In het onderzoek wordt de focus gelegd
op nauwkeurig lezen. Dit heet redzaamheidslezen.
Het onderzoek start in groep 3. De leerlingen worden gevolgd
aan de hand van de Drie Minuten Toets (DMT)- toets. Deze
toets wordt afgenomen in februari en juni. Dezelfde leerlingen
worden gevolgd tot en met groep 7. Het onderzoek duurt dus 5
jaar. De ouders van de leerlingen van groep 3 hebben hier al
bericht over gehad.
De leerkrachten van groep 3 wordt ook gevraagd om op een
andere manier de toets af te nemen. De leerkracht zegt: Niet
racen bij het lezen, maar lezen wat er staat. Na het toetsen op deze manier wordt de
leesontwikkeling beoordeeld met onder, op of boven het redzaamheidsniveau.
U kunt nog meer informatie vinden op www.redzaamheidslezen.nl
Impulsklas vanuit Centrum Passend Onderwijs
Op 22 januari start de bovenschoolse Impulsklas in Wijchen. De Impulsklas is voor kinderen
met een werkhoudings-, gedrags-, en/of een sociaal-emotioneel probleem. Bijvoorbeeld
concentratie, moeite met regels, faalangst, startproblemen of het werk steeds niet af
hebben. De kinderen komen, in een groep van maximaal 8 kinderen, één dagdeel per week
samen gedurende ongeveer 11 bijeenkomsten. Eén ouder of verzorger komt mee voor de
begeleiding. Op deze manier wordt intensief samen gewerkt tussen school en ouders en
wordt ervoor gezorgd dat de transfer van het geleerde in de Impulsklas plaatsvindt naar de
klassensituatie.
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MR-vergadering
Op 13 december is de MR weer bij elkaar gekomen. Besproken is
o.a. de opvolger van de functiemix. Dit heet nu “functie
differentiatie”. Als Speelhoeve willen we graag inzetten op een
Specialist Wetenschap en Techniekonderwijs. Dit zou een mooie
toevoeging zijn op de specialisten die we al in huis hebben.
Ook is het plan ‘wat doen we als er geen invaller is’ besproken. We zijn blij dat er duidelijke
stappen op papier staan. Zo weten we als school, en ook de ouders, wat de stappen zijn en
waarom deze keuzes gemaakt worden. Tot slot geeft het MT een uitgebreide uitleg bij de
begroting. De volgende vergadering is op 28 januari.
Sjors Sportief
Goed nieuws! Sjors Sportief/Creatief
gaat ook in 2019 weer van start in de
gemeente Wijchen! Met Sjors Sportief
en Sjors Creatief kunnen kinderen op
een laagdrempelige wijze kennis maken
met sportieve en creatieve activiteiten,
zonder direct lid te hoeven worden. Een
mooie manier om hun talent te
ontdekken. Het project wordt mogelijk
gemaakt door gemeente Wijchen en
samenwerkingsstichting Kans & Kleur.
Op dinsdag 5 februari krijgen de kinderen de boekjes mee en woensdag 6 februari vanaf
15.00 kunnen kinderen zich inschrijven voor de activiteiten.

Ingezonden stukken van externen
Cursus voor ouders/opvoeders van pubers
Onder het motto 'opvoeders praten met opvoeders' organiseert MeerVoormekaar al vele jaren
een korte cursus voor ouders van pubers.
De volgende cursus start op: woensdag 23 januari van 19:00 uur tot 21.00 uur.
Zes bijeenkomsten. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Josien Warris van
MeerVoormekaar, tel. nr.: 06 39 11 41 34 of mail: j.warris@meervoormekaar.nl
Thema’s die aan bod komen zijn:
-

Waarom is een puber anders;
conflicten: noodzaak of nuttig en wat kun je er aan doen
hoe kun je gedrag van je puber veranderen;
hoe blijf je op de hoogte van wat je kind doet en beleeft;
de rol van sociale media en internet in het leven van je kind
alcohol, drugs: wat moet je er mee;
puber op vrijersvoeten;
wat kan je doen met vragen over: zakgeld, tijd van thuis komen, gamen en andere
praktische zaken.
Alle andere vragen waar ouders mee te maken hebben.

Voor de zomervakantie start de volgende cursus. Daarvoor aanmelden kan ook vanaf nu.
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Experimenteren met de Gekke professor!

Binnenkort start een nieuwe reeks naschoolse wetenschap & technieklessen van MadScience.
De 6 lessen die voor groep 4 t/m 8 worden aangeboden kunt u
hier vinden: http://onderwijs.mad-science.nl/systeem7/. Elke week staat een nieuw thema
centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen.
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper.
Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en scheikunde.
Er komt van alles aan bod!
De kinderen krijgen na de introductie half februari een formulier mee naar huis waarmee zij
zich in kunnen schrijven voor de cursus. Inschrijven kan t/m 11-3-2019 en vol=vol.
Na inschrijving worden zij vanaf 26-3-2019 iedere dinsdag om 14:15, zes weken lang,
meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties!
Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op de website
nederland.madscience.org en klik direct op het inschrijfformulier.
Kosten € 69,50 per kind.
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Enkele data van de wijkvereniging








Binnenkort wordt er weer een knutselmiddag ✂en kinderbingo | georganiseerd. De
data zijn nog niet bekend, maar houd de aankondigingsborden in de gaten!
We zoeken hiervoor ouders die graag een activiteit willen organiseren of willen
helpen bij deze of andere activiteiten. Je leert hierdoor op een leuke manier andere
ouders en wijkbewoners kennen.
Zaterdag 9 februari is er weer filmmiddag om 14:30 uur. De afgelopen film waren er
72 kinderen!
Op vrijdagavond 1 maart staat de carnavalsdisco gepland met een coole DJ !
Sportcontainer
Op het speelveld naast de dependance staat sinds begin januari de sportcontainer.
We kunnen hier de gehele maand tot eind februari gebruik van maken. Er zijn al vele
kinderen die hier heerlijk mee spelen. In de containeropslag zit ook sportmateriaal.
Die kunnen sporters gratis gebruiken door bij Pascal Jansen
(p.jansen@drutenwijchen.nl) de sleutel op te vragen.
Welke ouders willen voor de wijkbewoners (jong en ouder) een gezamenlijke
‘sportactiviteit organiseren’ op een zaterdag of zondag in februari door op een
bepaalde tijd de container te openen en toezicht te houden? Zie ook
https://www.wijchen.nl/home/onderwerpen-a-tot-z_42809/product/mobielesportcontainer_1402.
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