Nieuwsbrief december 2017
Beste ouders, verzorgers,
We gaan een hele gezellige maand in op school. In deze nieuwsbrief vertellen we u hoe we Sinterklaas hebben verwelkomd vandaag en kijken we alvast vooruit naar de kerstviering. We blikken met u terug op de First Lego League en de
MR heeft nieuws over de ouderenquête. Tevens vertellen we u meer over de staking die op 12 december gepland
staat. De onderwijsinspectie heeft onze school vorige week bezocht en in deze nieuwsbrief vertellen we u natuurlijk
hoe zij onze school hebben beoordeeld. Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, stelt u
deze dan gerust. Met vriendelijke groet,
Margriet Kouwenhoven
Directeur De Kleine Dichter
________________________________________________________________________________________________
Belangrijke data
11 december
MR vergadering
12 december
Staking Primair Onderwijs - De Kleine Dichter is gesloten
21 december
Kerstdiner om 17.30 uur– kerstborrel voor de ouders
22 december
Studiedag, alle leerlingen vrij
23 december– 7 januari
Kerstvakantie
8 januari
Eerste schooldag 2018
________________________________________________________________________________________________
Landelijke staking 12 december
Het zal u niet ontgaan zijn; leerkrachten uit het basis- speciaal basis- en speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen
over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De enorme werkdruk en de relatief lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat
er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in
de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien. De eerdere acties van het primair onderwijs hebben helaas nog
niet het gewenste effect gehad.
Ondanks dat minister Slob deze week nog de tijd heeft om te reageren op de eisen van de vakbonden, kondigen we
hierbij alvast de staking op dinsdag 12 december aan. Het merendeel van ons team heeft aangegeven achter de staking te staan, dus de deuren van de school blijven gesloten op deze dag. De BSO zal die dag de deuren openen, hetzij
met beperkte mogelijkheden. KNM kind & co zal zelf de ouders hierover informeren. We hopen op uw begrip.
________________________________________________________________________________________________
Onderwijsinspectie bezoekt DKD
Op vrijdag 1 december jl. heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht voor een verificatieonderzoek. In het kader
van ‘bestuursgericht toezicht,’ wilden de inspecteurs graag zien hoe het beleid vanuit ons bestuur SPO Utrecht een
vertaling krijgt op onze school. Onze school werd specifiek bezocht op de kwaliteitsgebieden 'Kwaliteitscultuur, verantwoording en dialoog.' De inspecteurs hebben na een presentatie van onze leesspecialist Inge en directeur Margriet, gesproken met een aantal ouders van de school. Een afvaardiging van het team heeft na de documentenanalyse
met de drie inspecteurs een uitgebreid gesprek gevoerd over de zorg voor kwaliteit van onderwijs en de professionele cultuur op de school. De inspecteurs hebben aan het einde van de middag het oordeel ‘goed’ gegeven aan de onderzochte kwaliteitsaspecten. Kort samengevat vonden ze dat wij op Dkd een sterke organisatie hebben neergezet
met een enthousiast team. Onze organisatie en de ontwikkelingen op school kwamen consistent over, zowel in de
stukken als bij het team, ouders en directie. Ze zagen heldere, gezamenlijke ambities en eigenaarschap bij de teamleden. Tevens zagen ze terug dat het team zich onderdeel voelt van het schoolbestuur SPO en de relatie wist te leggen
tussen de ijkpunten van ons bestuur en de doelen op schoolniveau. De dialoog en verantwoording richting ouders
vonden ze van goede kwaliteit. De inspecteurs moedigden ons aan om in de toekomst onze school aan te melden
voor een volledig onderzoek om het predikaat ’goed’ te behalen.
Wij zijn erg blij met deze positieve uitkomst en zien het als een bevestiging dat we als school op de goede weg zijn.
Overigens, mocht u nieuwsgierig zijn naar wat meer informatie over deze weg die we zijn ingeslagen, kunt u op onze
vernieuwde website (www.dekleinedichter.nl) terecht voor ons schooljaarplan.
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Vanuit de MR
Beste ouders,
Jullie hebben er lang op moeten wachten,
Maar met vereende krachten…
Vindt u in onderstaande link van deze nieuwsbrief, de terugkoppeling van het ouderenquête initiatief!
Om alvast vooruit te lopen op de belangrijkste zaken, helaas hebben wij als MR vooral beleidstaken.
Desalniettemin hebben wij een adviserende rol, zo ook bijvoorbeeld bij het gesprekkenprotocol.
Verder kwamen het continurooster, huiswerk, vo en studiedagen aan bod,
en veel feedback werd bij het nieuwe rapport en gesprekken gespot.
Waar wij in ieder geval aan gaan werken, is onze naamsbekendheid versterken!
Een volgende keer kunt u daarom wederom een enquête verwachten, waarbij wij aan een respons van 75% dachten.
Voor nu, geniet van de donkere dagen en mocht u zich vervelen,
Via deze link kunnen wij de terugkoppeling van de enquête van harte aanbevelen!
Hartelijke groet, Maartje, Floris, Inge, Anne-Maaike, Marjolein en Wouter
mzr@dekleinedichter.nl
_________________________________________________________________________________________________________
Kerst op De Kleine Dichter
Nu Sinterklaas na vanavond vertrekt, kijken wij alvast vooruit naar het kerstfeest.
Vanaf 7 december staan de kratten weer klaar voor de jaarlijkse inzameling voor de voedselbank. Alle houdbare producten zijn
welkom!
Ook dit jaar zijn alle kinderen welkom op het kerstdiner op donderdag 21 december vanaf 17.30 uur. De deuren gaan om 17.20
uur open. De kleutergroepen mogen na het diner weer opgehaald worden om 18.20 uur. Voor hen wordt woensdagochtend een
kerstconcert gegeven.
De groepen 3 tot en met 8 worden na het diner getrakteerd op een kerstconcert van ons DKD kerstorkest en op een heus kersttoneel door alle leerkrachten. Zij mogen om 19.15 uur opgehaald worden. De kinderen van groepen 1 tot en met 4 graag bij de klassen ophalen, vanaf groep 5 komen de kinderen zelf naar buiten.
Voor alle ouders wordt door de oudercommissie een gezellige kerstborrel georganiseerd onder de muzikale begeleiding van de
Kleine Dichter Ouderband. U bent van harte welkom om aan te sluiten, zodra u uw kind op school heeft gebracht die avond.
Op woensdagavond 6 december wordt vanaf 19.30 uur de school versierd door diverse hulpouders. Op vrijdag 22 december maken we de school weer ‘kerstvrij.’ Hiervoor zoeken wij nog hulpouders. Lijkt het u ook leuk om te helpen, meld u dan aan via l
vherve@gmail.com
Op vrijdag 22 december is er een studiedag en zijn alle leerlingen vrij.
__________________________________________________________________________________________________________
Sinterklaas
Wat een geweldig feest was het vanmorgen! Sinterklaas kwam met een heuse politiewagen langs ons plein gereden,
goed te herkennen aan de staf die boven de auto uit kwam! De kinderen verwelkomden de Sint met een feestelijk
L.I.E.D. en daarna hebben ze in alle klassen een gezellig feestje gevierd. De groepen 5 tot en met 8 hebben de meest
prachtige surprises gemaakt voor elkaar en we waren zeer onder de indruk van de dichtkunsten van de kinderen.
We kunnen terugkijken op een hele leuke dag met de kinderen en wensen u en uw gezin nog een gezellige pakjesavond toe!
__________________________________________________________________________________________________________
Afscheid Annetta
Op vrijdag 17 november was het voor Annetta dan toch écht haar laatste werkdag op De Kleine Dichter. Zij heeft in 37 jaar tijd heel
veel voor onze school betekend. Namens Annetta wil ik alle ouders hartelijk bedanken voor de mooie woorden, alle bloemen en
vele cadeaus die ze heeft mogen ontvangen. Ze heeft een fantastische dag gehad en geniet inmiddels met volle teugen van haar
pensioen!
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Terugblik Lego League, 1 december
Op vrijdag 1 december hebben een aantal kinderen uit groep 7 en 8 meegedaan aan de
Lego League regiofinale. Hugo (gr.7) en Ninthe (gr.8)vertellen: ‘Als team 'De Zeven Druppels' gingen wij de strijd aan met andere basisscholen uit de omgeving. We hebben een
aantal woensdagen na schooltijd hard gewerkt aan het programmeren van de robot en
het onderzoek doen naar voorzieningen van water. Op de wedstrijddag zelf moesten er
drie robotrondes gereden worden. De beste score telt mee met de uiteindelijke score. Ook
moesten we het onderzoek presenteren dat we hadden uitgevoerd. En moesten we vertellen over de Core Values, dat zijn dingen als samenwerken en wat we van elkaar geleerd hebben. Dat onderdeel vonden
we het leukst! Tussen de verschillende onderdelen door duurde het wel lang, en moest we veel wachten. Gelukkig hadden we spelletjes meegenomen en dat was erg leuk. Helaas hadden we geen prijs gewonnen, maar wel een mooie medaille.’
_______________________________________________________________________________________________
De Vreedzame School
Een interview met een aantal van onze mediatoren. Deze kinderen hebben een belangrijke
taak op school tijdens het buiten spelen. Zij helpen andere kinderen bij het oplossen van
conflicten. De mediatoren werken een keer per zes weken middels intervisie aan hun ontwikkeling.
Waarom ben je mediator geworden?
Lotta: ‘Ik vind het goed om andere kinderen te helpen en door de kinderen in de gaten te
houden, verlopen de pauzes leuker.’
Sophie: ‘Ik kan iets betekenen voor anderen en hen helpen in de pauze als er conflicten of
ruzies zijn.’
Joost: ‘Ik ben mediator geworden, omdat ik het leuk vind om kinderen een leuke pauze te geven.’
Siepke: ‘Ik ben mediator geworden, omdat het me een leuke ervaring leek. En natuurlijk voor de koekjes die je krijgt
bij de besprekingen!’
Hoe vind je het als mediator?
Lotta: ‘Mediator zijn is leuk! Het gaat goed en er zijn weinig ruzies. De ruzies die er wel zijn, worden op een goede manier opgelost.’
Sophie: ‘Er zijn gelukkig niet veel ruzies en conflicten tijdens de pauzes. Dus het gaat goed!’
Joost: ‘Ik vind het leuk want als ik een conflict heb opgelost zijn ze weer blij en dat vind ik fijn.’
Siepke: ‘Ik vind mediator zijn leuk!’
Wat is soms lastig bij een mediatie?
Lotta: ‘Het is soms lastig om conflicten waar kleuters bij betrokken zijn, op te lossen. Maar ook met kinderen van mijn
eigen groep.’
Sophie: ‘Het is soms lastig als er een conflict is tussen een kleuter en een groep 8 leerling. Die zien het probleem allebei anders en reageren anders op de situatie.’
Joost: ‘Het is soms lastig als er een conflict is wat lijkt op een ‘Wel – niet-spel’. Dan zijn de kinderen niet echt bereid
om het spel op te lossen. Dan ga ik naar de pleinwacht en lossen zij het conflict op.’
Siepke: ‘Soms is het lastig als kinderen je niet serieus nemen. Of dat ze zelf niet naar je toe komen.
Waarin zou je nog beter in willen worden tijdens het mediëren?
Lotta: ‘Ik raak soms geïrriteerd als de jongere kinderen niet mee willen werken of als we niet serieus genomen worden
als mediator. Ik zou graag leren om hier beter op te reageren.’
Sophie: ‘Ik zou conflicten waar kleuters bij betrokken zijn nog beter willen oplossen. Wat is de beste manier bij hen?’
Joost: ‘Het zou mooi zijn als de mediator een meer begeleidende rol heeft bij het oplossen van conflicten. Dat de kinderen dus zelf met een oplossing komen. Daarin zou ik nog wel meer willen oefenen.’
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Siepke: ‘Ik zou graag willen leren om kinderen zelf oplossingen te laten bedenken.’
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Waar ben je trots op?
Lotta: ‘Ik ben trots op het feit dat ik ruzies kan oplossen op een goede manier.’
Sophie: ‘Als mediator heb je een belangrijke rol en dat is iets waar ik trots op ben. Kinderen komen echt naar je toe
en dat voelt speciaal.’
Joost: ‘Ik ben er trots op dat het conflict meestal goed en soepel wordt opgelost.’
Siepke: ‘Als ik iets oplos, is het fijn om te weten dat die kinderen weer leuk samen kunnen spelen!’
_______________________________________________________________________________________________
Voorleeswedstrijd DKD
Zoals u wellicht heeft gezien op de posters bij de deuren was er vrijdag 24 nov. een
zinderende finale van de voorleeswedstrijd van de groepen 7 en 8.
Iedereen heeft het natuurlijk fantastisch gedaan en de jury vond het dan ook een enorm lastige
keuze, maar….
Zonne uit 8a (gecoacht door Merijn) is de kampioen en mag onze school vertegenwoordigen
bij de regio finale van Utrecht. Zonne alvast veel plezier en succes van iedereen van De Kleine
Dichter.

_______________________________________________________________________________________________
Oproep aan alle ouders– voor cultuureducatie
Beste ouders,
Graag wil ik jullie vragen een enquête in te vullen om te inventariseren welke creatieve kwaliteiten wij als
ouders hebben, die we de juffen en meesters kunnen aanbieden. De enquête vind je hier: https://
nl.surveymonkey.com/r/NYVBNN5
Het is fijn als beide ouders de enquête invullen!
Waarom deze enquete?
Sinds vorig schooljaar is De Kleine Dichter veel actiever op het gebied van kunst en cultuur: de kinderen
gaan zelf dansen of toneelspelen, gaan naar voorstellingen, zijn creatief bezig. Ik ben daar als moeder van Max (groep 5a) en Jelle
(groep 3b) heel enthousiast over: ik vind het belangrijk dat kinderen zich breder ontwikkelen dan alleen in taal, rekenen en zaakvakken.
Ik denk dat wij als ouders de juffen en meesters ook iets te bieden hebben. Wij hebben immers ook onze culturele talenten, die
we misschien ook wel in de school willen inzetten. Door een tekenles te geven, op je gitaar liedjes te begeleiden, met de kinderen een dans te maken, of.....
André en Claire zijn de cultuurcoördinatoren op de school. Zij helpen het team om een goed cultureel aanbod te realiseren.
Het lijkt hen geweldig als ze een ‘koffertje met ouders’ in de aanbieding hebben voor de andere juffen en meesters. Met de enquête kunnen we dat koffertje gaan vullen. Ik hoop dat jullie mee willen doen. Als je vragen hebt of je wilt helpen, kun je me bellen (0614069044) of mailen (sanne@sannescholten.nl). Alvast veel dank voor het invullen!
Groet,
Sanne Scholten
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