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Nieuws uit het Onderwijs.
Hoop.
Diep in ons zelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.
Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.
Václav Havel
(Dichter, dissident, politicus en 1e president van Tsjecho-Slowakije na de val van het communisme)
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Pasen, Koningsspelen en Kleuterfeest in unit 2 (gr. 1-2)
Op donderdag 11 april heeft unit 2 de Koningsspelen. De kinderen mogen
'verkleed' in rood/wit/blauw of oranje naar school komen. 's Middags zullen
wij met de kinderen verschillende koningsspelletjes doen.
Donderdag 18 april vieren we Pasen. We zingen, bidden en horen het
Paasverhaal over de opstanding van Jezus. Ook is er een Paaslunch. Bij de
deur komt een inschrijflijst te hangen waarop de kinderen kunnen aangeven
wat zij meenemen voor de lunch.
Donderdag 9 mei hebben we kleuterfeest op school. Meer informatie volgt
later in de weekmail. We willen wel alvast aangeven dat de kleuters 's
middags vrij zijn!

Leerlingtevredenheidspeiling.
Jaarlijks dienen scholen in ons land een zgn. Monitor Sociale Veiligheid af te
nemen. Het betreft een vragenlijst van 22 vragen. Met het onderzoek
krijgt de school een goed beeld van de tevredenheid van leerlingen en de
sociale veiligheid onder leerlingen. De vragenlijst wordt afgenomen in groep
6, 7 en 8. De resultaten worden op schoolniveau besproken in het team,
bovenschools besproken binnen PCO Gelderse Vallei en gedeeld met de
Onderwijsinspectie. De afnamen vindt plaats in april. Ook de MR van onze
school wordt geïnformeerd over de resultaten. In de nieuwsbrief geven we u
een korte samenvatting van de resultaten.

Verkeersexamen (groep 7).
Op 4 april maken de leerlingen van Unit 5 basisgroep A en B (alle groep 7
leerlingen) het theoretisch verkeersexamen. Aansluitend volgt op 10 april een
praktische verkeersproef op de fiets. Na deze proef moeten we even geduld
hebben. De uitslag volgt een paar weken later.

Koningsspelen unit 3, 4 en 5.
Op
vrijdag
12
april
zijn
de
Koningsspelen. Er is een programma
gemaakt voor alle leerlingen van Holk.
Unit 3 doet Oudhollandse spelen. De
kinderen van unit 4 en 5 kunnen zich
weer inschrijven voor verschillende
onderdelen.
De onderdelen zijn:
dansen, bootcamp, knutselen, voetbal
en circuit in de gymzaal. De onderdelen worden verzorgd door leerlingen van
de sportklas van het Corlaer college. Er worden ook verschillende
knutselactiviteiten aangeboden. Bij de andere activiteiten heb je als

Zie het verschil!
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leerkracht meer een begeleidende rol. Het programma ziet er die dag als
volgt uit:
08.15 verzamelen op het plein.
08.30 opening Koningsdag op het plein.
09.00 – 10.00 ronde 1
10.00 – 10.30 pauze in eigen klas. Er wordt voor drinken en wat lekkers
gezorgd. Kinderen hoeven dus niks mee te nemen.
11.30 – 12.15 pauze. Lunch wordt verzorgd. Wilt u uw kind(eren) een eigen
beker, bord en bestek meegeven?
We draaien die daq een continurooster de kinderen zijn 14.00 uur uit.
De dresscode voor deze dag is: rood/wit/blauw/oranje.
Goed water drinken is belangrijk en gezond. De koningsspelen van 2019
staan ook in het teken van water drinken. We vragen alle kinderen een eigen
flesje water mee te nemen, zodat ze bij alle sportieve onderdelen voldoende
kunnen drinken!
We zullen de dag op het plein openen met de ‘Pasapas’, het lied van de
Koningsspelen 2019.

Lerarentekort blijft onverminderd voelbaar.
Ook vorige week hadden we op Holk weer te maken met ziekteverlof van
leerkrachten. Geen ernstige zaken maar wel vervelend vooral omdat we de
betrokken collega’s niet vervangen kregen. Bij afwezigheid doen we een
beroep op onze invalpool via een bemiddelingsbureau. Die heeft alle
aanvragen van deze week niet kunnen invullen. Allereerst delen we dan 1 dag
een groep op over andere klassen. We merken dat dit opdelen van een groep
over andere klassen een flinke taakverzwaring is voor leerkrachten. Vrijdag
moesten we twee klassen naar huis toe sturen. Opdelen van ruim 50
leerlingen over andere groepen is onmogelijk. Leerkrachten krijgen dan 10
extra leerlingen erbij in hun eigen basisgroep. Opnieuw allemaal heel erg
vervelend en ongewenst. We willen onderwijs geven en het beste doen voor
onze leerlingen maar we staan met de rug tegen de muur.
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Doornsteeg.
Hoewel er nog geen bouwactiviteiten
zijn
voor
IKC
(Integraal
Kindcentrum) Holk Doornsteeg, is
het voorlopige ontwerp inmiddels
een definitief ontwerp geworden en
zijn
de
bouwmanager
en
de
teamleden van Holk druk met de
binnenkant van de school. De
inrichting van de units in het gebouw
staan vast. Momenteel wordt er druk
overleg gevoerd over de kleuren, de
technische installatie, de inrichting
van de keuken, het draaien van
deuren, het ontwerp van kasten en kluisjes voor kinderen. Daarnaast wordt
ook het opvanggedeelte onder de loep genomen. Het gebouw zal ook een
voorziening bieden voor BSO, Peuteropvang en Kinderdagopvang. Dat vraagt
bijzondere aanpassingen en faciliteiten waar goed naar gekeken moet
worden. Het streven is dat het gebouw energieneutraal zal zijn. Zo komen er
120 zonnepanelen op het dak. De interne luchtvoorziening zal het gebouw op
een constante temperatuur van 20 graden houden. In de centrale hal komt
een grote keuken die ook door leerlingen gebruikt kan worden en het
speellokaal is tevens een ruimte voor toneel, muziek en vieringen.
Onze bouwmanager gaat er nog steeds van uit dat we het gebouw op 1
augustus 2020 in gebruik kunnen nemen.

Overblijven.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bestaat er voor kinderen de
mogelijkheid om op school over te blijven. De school moet daarvoor wettelijk
een ruimte ter beschikking stellen en de organisatie goed inrichten. Op onze
locatie aan het Galjoen wordt dat gedaan door een groep overblijfouders. Al
vele jaren zorgen zij tussen de middag voor de opvang van leerlingen.
Trouwe lezers van de nieuwsbrief zullen regelmatig oproepen hebben gelezen
voor nieuwe overblijfouders. Soms kwamen die er en soms ook niet. Op dit
moment is er een groot tekort aan overblijfouders op de dagen dat er veel
kinderen overblijven. Dat zijn dinsdag en donderdag. De groep ouders die
overblijft wordt daardoor extra belast.
Afgelopen week heeft de schoolleiding contact gehad met een organisatie die
het overblijven regelt. Komende weken zal verder worden gekeken wat de
mogelijkheden zijn om het overblijven op Holk op een andere manier te
regelen. Ook de MR van Holk is hiervan op de hoogte. Mochten wij besluiten
met deze organisatie te gaan samenwerken dan zullen er voor u en voor de
school een paar zaken gaan veranderen. In elk geval kunnen we dan het
overblijven op school garanderen en weet u dat uw kind ook tussen de
middag in goede handen is. We houden u van deze ontwikkelingen op de
hoogte.

Zie het verschil!

Kindcentrum Holk: Vernieuwend

|

Kennis

|

Lef

|

Verbinding

Afname IEP toets 2019.
Op dinsdag 16 en woensdag 17 april wordt de zgn. IEP Eindtoets afgenomen
in groep 8. In het verleden gebruikten (bijna) alle scholen in ons land de Cito
Eindtoets voor groep 8. Binnen onze stichting is er een aantal jaren geleden
een werkgroep van leerkrachten geweest die gekeken heeft naar
alternatieven voor de Cito.
De IEP Eindtoets is goedgekeurd door het
Ministerie van OCW. Met de IEP Eindtoets meten we de verplichte onderdelen
lezen, taalverzorging en rekenen. Bij het ontwikkelen van de IEP
Eindtoets hebben de makers er voor gezorgd dat de leerlingen een zo
optimaal mogelijke toetservaring wordt geboden. Dit resulteert in
overzichtelijke, kindvriendelijke toetsboekjes die qua vormgeving, lay-out,
maar uiteraard ook inhoud aansluiten bij de leefwereld van groep 8leerlingen.

Pasenvieringen unit 3 t/m 5.
Donderdag 18 april vieren we met de kinderen van unit 3 t/m 5 het
paasfeest. In de klassen vertellen we het verhaal van de opstanding van
Christus en zingen we liederen. Ook is er een Paaslunch. Bij de deur komt
een inschrijflijst te hangen waarop de kinderen kunnen aangeven wat zij
meenemen voor de lunch. Deze dag draaien we een continurooster. Dat
betekent dat alle kinderen om 14.00 uur vrij zijn. Wilt u uw kind een eigen
bord, beker en bestek meegeven?

Kalender maart-april 2019.
31.03: Start van de zomertijd.
04.04: Theoretische Verkeersproef voor leerlingen van groep 7.
10.04: Praktische Verkeersproef voor leerlingen van groep 7.
11.04: Koningsspelen voor unit 2 (groep 1 & 2).
12.04: Koningsspelen op Holk. Continurooster tot 14.00 uur.
16.04 en 17.04: IEP Toets groep 8.
19.04 t/m 05.05: Meivakantie.

maandagmorgen 7 ja
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