NIEUWSBRIEF
NIEUWSBRIEF
SCHOOLJAAR
19/20 NUMMER 4

Blauwe Hof 4003, 6602 WT Wijchen
* 024-6416780 *
Speelhoeve@kansenkleur.nl

Hierbij ontvangt u, op de drempel van de
voorjaarsvakantie, het laatste nieuws van onze
school. De Cito’s zijn gemaakt, de rapporten
geschreven en bij de meesten besproken.
Deze tussenmeting helpt ons allemaal om te
kijken waar we de komende periode op gaan
sturen. Er wordt door het team geanalyseerd
en gesproken over de ontwikkeling van de
kinderen. Dan worden er weer plannen
gemaakt om met de groep en/of individuele
leerlingen verder te werken.
In deze nieuwsbrief blikken we terug op de afgelopen Kanjerweek en kijken we vooruit
naar de projectweken van dit schooljaar. We hebben nieuws over de avondvierdaagse en
naar aanleiding van enkele vragen van ouders, schrijven we nogmaals over de vrije dagen
van dit schooljaar. Ook zijn er weer enkele berichten van externen. We wensen u veel
leesplezier!
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Inspiratie voor een gezonde traktatie

Vrije dagen 2020-2021
Van verschillende ouders horen we dat de dagen waarop de kinderen om 12 uur uit zijn best
lastig zijn om qua opvang op te lossen. Dat kunnen wij ons goed voorstellen en daarom
willen we graag nog even inzoomen op de keuzes die gemaakt zijn.
Voor schooljaar 2019-2020 hebben we in juni 2019 deze dagen afgesproken. De MR is altijd
betrokken bij de besluitvorming en stemt in met de plannen. In schooljaar 2018-2019 was
het mogelijk om in de week van Hemelvaart helemaal dicht te zijn, dat kon in 2019-2020
niet, omdat dit niet goed uitkwam met de andere vakanties.
Een belangrijke regel is, dat je als school niet meer dan 10 weken van vier dagen mag
inrichten. Deze waren voor dit schooljaar al ingericht en toch hielden we nog 16 uur over.
Deze 16 uur in hele dagen vrij geven kon dus niet meer. Zo zijn we op het idee gekomen om
in totaal 8 dagen om 12 uur dicht te gaan. De tijd die daardoor vrij komt, besteedt het team
aan onderwijsinhoudelijke momenten. Hierdoor zijn er geen vergaderingen meer na
schooltijd.
We zien het als een experiment. Na de derde ronde die op 17 en 26 maart is ingepland,
zullen we deze organisatie goed evalueren. Ook u als ouder krijgt de gelegenheid uw mening
te geven door middel van een korte enquête.
Avondvierdaagse 2020
Op de kalender voor ouders staat dat de avondvierdaagse
dit jaar in de week van 2 tot en met 5 juni zou zijn. Dit is
niet correct.
De avondvierdaagse is in 2020 in de week van
9 tot en met 12 juni.
Dit betekent dat dit in een week is dat we ook Cito-toetsen
afnemen. Dat is nu eenmaal de periode van het jaar waarin
afname van de toetsen is voorgeschreven door de Cito. We zullen er op de dagen tijdens de
avondvierdaagse rekening mee houden dat dan geen grote toetsen worden afgenomen,
maar wel bijvoorbeeld de woordenschattoets, de drie-minuten-toets of het AVI-lezen.
Terugblik op de Kanjerweek
In de week van 10 tot en met 14 februari is weer de Kanjerweek
georganiseerd. Daar waar mogelijk startte de dag met ouders in de
klas. Op elke dag staat een thema centraal. Zo ging het op maandag
om vertrouwen. Op dinsdag was het thema samenwerken en hebben
twee groepen samen een activiteit gedaan. Op woensdag ging het over
complimenten geven, op donderdag stond conflicten oplossen centraal en tenslotte op
vrijdag het geven en ontvangen van feedback.
Daarnaast was er voor iedere groep een interactieve voorstelling van het Kanjertheater. Bij
sommige groepen was dit met de eigen groep en daar mochten de leerlingen bijvoorbeeld
het verhaal een andere complotwending geven.

We hebben weer een fijne Kanjerweek achter de rug!
Projectweken 2020 in het teken van Techniek
De projectweken staan ingepland van 16 maart tot en met 3 april. Dit jaar staan ze in het
teken van techniek. We gaan het organiseren zoals we ook de thema’s bij Argus Clou
organiseren bij geschiedenis en aardrijkskunde. Aan de hand van opdrachtkaarten kiezen de
leerlingen zelf activiteiten. Dit kan alleen zijn, maar meestal samen met andere kinderen. De
opdrachtkaarten zijn verdeeld in kleuren die elk een soort opdracht vertegenwoordigen. Zo
hebben we onder andere denk-opdrachten en doe-opdrachten. De kinderen hebben tijd voor
meerdere opdrachten en kiezen uit verschillende kleuren. Bij deze manier van werken gaat
het vooral om het proces en het aanleren van vaardigheden als samenwerken,
probleemoplossend vermogen, kritisch denken en creativiteit.
Ook dit jaar sluiten we het project af met een moment waarop u allemaal van harte welkom
bent. Dit is voor de groepen 1 tot en met 6 op vrijdag 3 april.
Omdat op vrijdag 3 april ook de jaarlijkse Techniekdag Wijchen voor de groepen 7 en 8 is,
zal de afsluiting van het project op locatie Kraaijenberg op woensdag 1 april zijn. U krijgt
over deze afsluitingen te zijner tijd nog meer informatie.

Diploma voor cursisten typeles op school!
Leerlingen van groep 6, 7 en 8 van
De Speelhoeve hebben de cursus
‘Typeles op school’ afgerond.
Alle leerlingen kunnen nu snel en
blind typen met tien vingers! Na de
cursus van 8 lessen vond op 27
januari de feestelijke uitreiking
van de certificaten plaats.
Van harte gefeliciteerd!
Voor informatie: nijmegen@typelesopschool.nl

Ervaringen delen met ouders van een kind met autisme
Elke 3e dinsdag van de maand (niet in schoolvakanties) komen ouders met een
kind met autisme (0 t/m 18 jaar) bijeen in het Mozaïek, 2e etage bij
MeerVoormekaar van 19.30-21.30 uur. Ervaringen worden hier gedeeld en tips
worden gegeven. Josien Warris van het team jeugd en opvoeding van
MeerVoormekaar en een ervaringsdeskundige van de Werkgroep Autisme
Wijchen zijn altijd aanwezig.
Deelname is gratis. Aanmelden is fijn maar ook zonder aanmelding is iedereen
welkom.
Informatie en aanmelden bij: Josien Warris / MeerVoormekaar
j.warris@meervoormekaar.nl.

Op ‘Lekker Anders Dag’ is samen naar school gaan éxtra leuk
Vorige week maakten de kinderen uit de groepen 1 – 2 ook kennis met het fenomeen Lekker
Anders Dag, via een korte presentatie. Lekker Anders Dag is een initiatief van de
samenwerkende basisscholen in de Gemeente Wijchen, dat ons allemaal uitdaagt om soms
wat bewuster te kiezen: hoe gaan we vandaag naar school en hoe maken we die tocht dan
nét even anders? Elk seizoen weer!
Sinds vorig schooljaar nodigt ook onze school iedereen uit om mee te doen. Alle ouders die
interesse hebben kunnen zich opgeven via www.lekkerandersdag.nl. Daar vind je ook volop
inspiratie en ideeën. Net als trouwens in de speciale ‘Lekker Anders Dag-doos’, deze is gratis
voor iedereen die zich aanmeldt.
Ga je te voet, zoals altijd, maar mogen ze deze keer op de regenlaarsjes? Of: moet je echt
met de auto, maar parkeer je nu iets verder weg? Om dan lekker dat laatste stukje te lopen
en onderweg wat leuke speurspelletjes te doen.
Alles kan en iedereen kan meedoen! Op Lekker Anders Dag gun je jezelf en de mensen om
je heen net dat beetje meer ruimte en minder drukte. Dat is niet alleen prettig maar ook
veilig!

Sjors Sportief

ZATERDAGMIDDAG: DE
KINDERMIDDAG:
Op zaterdagmiddag 22 februari organiseren
de Blauwkoppen samen met DJ Noud weer
een kindermiddag. Vanaf 14.00 uur is er
een programma voor kinderen van alle
leeftijden voornamelijk gericht op
carnavalsmuziek en dans. Entree is gratis.
Onbeperkt gratis limonade en iets lekkers
voor alle kinderen.
MAANDAGMIDDAG: DE
KINDEROPTOCHT MET AANSLUITEND
KINDERMIDDAG:
Op maandagmiddag 24 februari
organiseren de Blauwkoppen samen met DJ
Noud weer een kindermiddag. Vanaf 14.00
uur (aansluitend aan de
kinderoptocht) is er een programma voor
kinderen van alle leeftijden voornamelijk
gericht op carnavalsmuziek en dans. Entree
is gratis.
http://www.blauwkoppen.nl
https://www.facebook.com/DeBlauwkoppen
-Namens de Blauwkoppen
Met vriendelijke groeten,
Henry van den Berg
06-29052815
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