Schooljaar 2018-2019 nr. 7
Deze nieuwsbrief heeft een iets ander karakter dan u misschien gewend bent. Aan het
begin van dit schooljaar hebben we het voornemen uitgesproken informatie te clusteren in de nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrief is een voorbeeld van een uitvloeisel van
dat voornemen. Naast de ‘normale’ nieuwsbrief vindt u namelijk ook allerlei aanvullende informatie op de volgende pagina’s.
Op pagina 3 stelt onze nieuwe verkeersouder, Dirk Balfoort, zich aan u voor en informeert hij u over de verkeerssituatie rond de school. Op pagina 4 informeren we u, met
enige trots, over een nieuwe samenwerking met de bibliotheek. Op de laatste pagina
vindt u een dankwoord van Bertus van den Berkt. Onze algemeen directeur, die onlangs met pensioen is gegaan.
Terugblik studiedag 23 januari
Met het team nemen we dit jaar ons leesonderwijs onder de loep. We merken dat er een grote
uitdaging ligt om de leerlingen te enthousiasmeren voor het lezen. Dit heeft met name te maken
met de wereld waarin de kinderen opgroeien,
maar wellicht kunnen er ook dingen beter in ons
(lees)onderwijs.
Op de studiedag van 23 januari hebben we op de
NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling) gekeken naar de nieuwste leesmethodes.
We zoeken naar een goede basis om leeskilometers te maken. Daarnaast vinden we
het belangrijk dat leerlingen plezier beleven aan lezen. Er is gekeken naar verschillende soorten teksten die het leesplezier vergroten, juist door de afwisseling van teksten.
Van verschillende uitgevers hebben we uitleg gekregen over hun methode. De komende periode willen we gaan proefdraaien met 3 methodes. We houden u op de hoogte
van het vervolg.
Zendingsgeld voor MAF
In Parro heeft u al kunnen lezen
dat alle groepen onlangs bezoek
hebben gehad van Paul Markus
vanuit de organisatie MAF. Alle
acties die de kinderen de afgelopen maanden hebben gedaan
werden aan Paul gepresenteerd.
Daarbij konden we een mooie
cheque overhandigen met de
(voorlopige) opbrengst over 2018. Allemaal hartelijk dank voor het ondersteunen van
acties én voor het meegeven van zendingsgeld. We sparen in 2019 gewoon door voor
MAF, dus jullie bijdrage blijft elke maandagmorgen zeer welkom!
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Rapporten & gesprekken
Morgen wordt het eerste rapport meegegeven. Op 14 en 19 februari staan de
rapportgesprekken gepland. We gaan
graag met u in gesprek. Over het rapport, maar natuurlijk vooral ook over
het welbevinden van uw zoon/dochter.
Net als we bij de startgesprekken hebben gedaan, worden ook deze gesprekken weer ingepland via Parro. Vanaf
donderdagmiddag 7 februari, na
schooltijd, kunt u zich inschrijven bij de
leerkracht van uw kind(eren).
Groep 7 en 8 doen niet aan deze gespreksronde. De gesprekken voor deze
groepen zullen op een andere dag(en)
gepland worden, in verband met het
traject richting voortgezet onderwijs. U
krijgt hier bericht over.
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Op de SvdO werken we in verschillende stuurteams en professionele leergemeenschappen. Zo is er bijvoorbeeld een stuurteam voor rekenen, taal, lezen, maar ook voor talentbegeleiding, sociaal emotioneel leren, wereldoriëntatie en ICT. In de nieuwsbrieven
willen we dit schooljaar regelmatig stuurteams aan het woord laten. Op die manier
krijgt u als ouder(s), verzorger(s) een indruk van wat er in en om de school gebeurt en
welke ontwikkelingen er zijn.
Stuurteam ICT
Als stuurteam ICT zien we onze rol in de school steeds groter worden. De transitie naar
een steeds meer digitaal ingerichte samenleving is ook in het onderwijs zichtbaar.
Enerzijds omdat we kinderen willen voorbereiden op die samenleving, anderzijds ook
omdat we de meerwaarde van ICT voor ons eigen onderwijs zien.
De afgelopen jaren is er veel gebeurd. De groepen 6 t/m 8 verwerken een deel van de
lesstof digitaal op Chromebooks en in de onderbouw zijn Ipads ingezet. Komend
schooljaar worden er nog eens 30 Chromebooks aangeschaft, voor de groepen 3, 4 en
5. We hebben voor deze groepen de keuze gemaakt om niet volledig digitaal te gaan
verwerken, maar de Chromebook in te zetten als ondersteuning.
We vinden het belangrijk dat kinderen vertrouwd raken met het werken met devices,
maar willen ze ook leren dit veilig en verantwoord te doen. Daarom werken we aan
een schoolbrede leerlijn ‘digitale geletterdheid’. Binnenkort starten we in dat kader
met lessen in een fonkelnieuw vak: mediawijsheid. Deze lessen worden aangeboden
middels een filmproject. Maar daarover binnenkort meer.
Stuurteam Engels
Op de SvdO bieden wij de kinderen Engels aan de hand van de methode Take it Easy.
Deze methode maakt gebruik van een ‘native speaker’. De les kan dus gegeven worden
aan de hand van de les op het digibord, daarnaast is het ook mogelijk om als leerkracht
zelf veel inbreng te hebben. Om Engels meer te integreren en niet alleen te voldoen
aan ‘een les Engels’, worden de methodelessen afgewisseld met het aanbieden van
prentenboeken, spellen, liedjes en andere activiteiten die aansluiten bij de doelen die
in Take it Easy aan bod komen. Vorig jaar hebben een aantal collega’s een cursus Engels gevolgd bij Driestar-Educatief om zichzelf hierin verder te ontwikkelen.

Welkom op school!
We verwelkomen Floris in groep 0-1.
Floris, een hele fijne tijd toegewenst
op de SvdO!
Ouderpanel in februari
Op D.V. 21 februari staat het volgende ouderpanel gepland. Het doel van
het ouderpanel is het peilen van de
mening van ouders over het reilen en
zeilen op school. De ouders kunnen
als luisterend oor, denktank en klankbord dienen.
Voor elk panel nodigen we zo’n 5 á 6
ouders uit. Bij het volgende ouderpanel worden dan weer andere ouders
uitgenodigd. Het selecteren van de
ouders zal op een aselectieve manier
gebeuren.
Flessenactie groep 8
Groep 8 is druk bezig met de flessenactie die ze zelf georganiseerd hebben. We hebben inmiddels al 1 container vol, maar dit is nog niet voldoende. We blijven voorlopig nog
even doorsparen. Heeft u nog lege
flessen? In groep 8 staat een container klaar waar alle lege flessen in verzameld mogen worden.
Alvast bedankt!
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Even Voorstellen: De Verkeersouder
Mijn naam is Dirk Balfoort. Papa van Ezra, Miriam en Sarah. Eind vorig jaar ben ik gevraagd om de taken als verkeersouder over te willen nemen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als ambulancechauffeur. De taak als verkeersouder sluit daarom goed aan bij mijn vak. Zo kan ook ik mijn steentje
bijdragen en wil ik mij de komende periode inzetten voor de veiligheid van onze schoolgaande kinderen. Daar heb ik uw hulp ook bij nodig!
Zoals u weet zijn er al een aantal jaren ouders en kinderen die elke ochtend als brigadiers op de Oosterdorpstraat het oversteken begeleiden. Daar zijn we als school ontzettend blij mee. De laatste jaren
kost het echter steeds meer moeite om een volledig rooster te kunnen maken met de beschikbare vrijwilligers. Dit jaar is het zelfs zo, dat het rooster niet meer sluitend gemaakt kan worden. Ondanks verschillende oproepen in de nieuwsbrief en de kerkbode, is het tot op heden niet gelukt om de 2 ontbrekende dagen in te kunnen roosteren. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat onze
kinderen op een verantwoorde en veilige manier kunnen oversteken. Op dit moment is er gekozen om
leerkrachten in te zetten op de openstaande dagen, zodat er toch elke dag brigadiers aanwezig zijn bij
de oversteekplaats. U zal het met mij eens zijn dat dit een niét wenselijke situatie is.
Bij deze daarom nogmaals een dringende oproep voor u, om u op te geven als vrijwilliger. Mochten er ‘’belemmeringen’’
zijn u op te geven, zoals bijv. de zorg voor jongere kinderen, dan wil de school met
u meedenken om tot een passende oplossing te komen.
Verder zou ik u willen vragen kritisch te zijn in het autogebruik. Hoe minder u gebruik maakt van uw auto om de kinderen
naar school te brengen, hoe veiliger en overzichtelijker we het maken voor onze kinderen. Daarbij voorkomen we als ouders een hoop overlast voor de bewoners en het overige verkeer.
Als verkeersouder is het belangrijk aanspreekpunt te zijn voor zowel ouders, de school, maar ook bijvoorbeeld de bewoners
in de buurt. Uit mijn eerste contacten met de buurt hoor ik over het algemeen positieve geluiden. Dat is fijn! Toch werd ik
meerdere keren aangesproken op het feit dat er ouders en volwassenen op de stoep fietsen.
‘Kom vooral zoveel mogelijk op de fiets, maar geef het goede voorbeeld aan de kinderen,
en loop het laatste stukje over de stoep naar school!’
Ik hoop dat dit stuk u tot de laatste regels heeft kunnen boeien. Rest mij alleen nog op te merken dat u met al u vragen met
betrekking tot verkeersveiligheid of andere dringende zaken altijd bij mij mag komen om daarover van gedachten te wisselen. Zo hoop ik ook op u een beroep te kunnen doen als er in de toekomst activiteiten zullen plaatsvinden in het kader van
de verkeersveiligheid. Ik ben te bereiken via telefoon, per mail, of spreek mij aan op het schoolplein!
Hartelijke groet,
Dirk Balfoort
Telefoon: 0614116605
Email: d.balfoort@outlook.com
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Nieuw: op de SvdO de bieb op school!
Zoals gemeld nemen we dit jaar ons leesonderwijs onder de loep. Onderzoek wijst één
ding uit: goed leesonderwijs begint bij goed aanbod en vergroten van leesmotivatie begint bij goede, passende boeken. Om ons aanbod verder te verbeteren zijn we, uniek in
Hoevelaken, een samenwerking met de Bibliotheek gestart: de Bibliotheek op school!
De ‘Bibliotheek op school’ wordt binnenkort gelanceerd op de SvdO. U zult daar vanzelf
meer over horen, de bibliotheek en de school willen het lanceren van deze samenwerking niet ongemerkt voorbij laten
gaan. Eén van de concrete dingen die gaan veranderen met deze samenwerking is onze schoolbieb. Daar komt namelijk,
naast ons eigen aanbod, een forse collectie boeken van de bibliotheek in de staan. Zo zorgen we voor een rijk, aansprekend
en gevarieerd aanbod van boeken.
Een ander uitvloeisel van de samenwerking met de bibliotheek is dat we als school worden gekoppeld aan een leesconsulent. Voor onze school is dat Astrid Herder. Astrid stelt zich graag aan u voor.
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Astrid Herder en vanaf 1 januari 2019 ben ik namens de Bibliotheek Gemeente Nijkerk de leesconsulent van jullie school. Ik zorg in overleg met het schoolteam voor
een ruime en gevarieerde collectie boeken op school. Als leesconsulent laat ik kinderen
door middel van activiteiten kennismaken met verschillende soorten boeken.
Als uw kind met meer plezier leest heeft dat voordelen!
Door het lezen van boeken en verhalen over andere culturen wordt de wereld van uw kind
groter. Uw kind leert bovendien (informatieve) teksten steeds beter begrijpen en kan daardoor makkelijker leren. De taalvaardigheid van uw kind zal toenemen. Dit is o.a. een voorwaarde voor een goed gebruik van de computer. Dus is het een kleine stap voor uw kind
om beter te leren omgaan met internet, sociale media en games.

De Schimmelpenninck van der Oyeschool staat samen met de Bibliotheek Gemeente Nijkerk voor leesplezier!
Het lidmaatschap van de bibliotheek is gratis! U kunt uw kind lid maken via de brief van de bibliotheek, die u via de leerkracht ontvangt. Is uw kind al lid van de bibliotheek? Bezoek dan regelmatig de bibliotheek met uw kind. Door meer (samen)
te lezen wordt uw kind beter in taal!
Astrid Herder

Als school en bibliotheek zijn we erg enthousiast over deze samenwerking. We hopen en verwachten een mooie impuls te
kunnen geven aan ons leesonderwijs. Het belang van lezen kunnen we niet vaak genoeg onderstrepen. Denk u hier ook
thuis aan? Meer informatie over ’De Bibliotheek op school’ volgt de komende weken.
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Afscheid Bertus van den Berkt
In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over het naderende pensioen van onze algemeen directeur, Bertus van
den Berkt. Om het afscheid van Bertus niet ongemerkt voorbij te laten gaan, is een heuse ‘Bertus on Tour’ georganiseerd,
waarbij Bertus en zijn vrouw Hetty alle scholen van De Drieslag hebben bezocht. Vorige week maandag was Bertus bij ons te
gast. De kinderen uit groep 1 t/m 5 verrasten Bertus met een prachtige vaas met zelfgemaakte bloemen, terwijl de groepen
6, 7 en 8 in de pen klommen. Zij schreven een brief aan de algemeen directeur: ‘Als ik directeur zou zijn van 7 scholen, dan
zou ik…’ We bedanken Bertus heel hartelijk voor alles wat hij voor De Drieslag en de SvdO betekent heeft.

Bericht van Bertus van den Berkt
Beste ouder(s), verzorger(s),
De meesten van u heb ik niet gesproken. Meestal bij bijzondere activiteiten van de school en een enkele keer in een persoonlijk gesprek. Bedankt voor de contacten die er waren. We hebben binnen de Drieslag heel veel mooie dingen meegemaakt.
Gebeurtenissen om dankbaar voor te zijn. Ook verdrietige dingen. Het overlijden van leerlingen, oud-leerlingen, ouders van
leerlingen en collega’s.
Ik wens u allen goede jaren samen met uw kind(eren) in gezondheid onder de zegen van de Heere God. En misschien mag ik
tenslotte nog een advies geven, wat me al die jaren in het onderwijs op het hart is gebonden: Stimuleer uw kind, samen met
de school, om de gaven die hij of zij van onze goede God heeft gekregen, optimaal te benutten, maar alstublieft vraag niet
meer dan wat uw zoon/dochter kan. Mijn vader was een vakbekwame timmerman met twee rechterhanden, en ik heb alleen
twee linkerhanden meegekregen. Hij was gelukkig met de gaven die hij had gekregen en ik met de mijne.
Heb respect voor een ieder die de ontvangen gaven benut, timmerman of professor. Het gaat tenslotte om het (eeuwig) geluk
van uw kind.
Het ga u goed,
Hetty en Bertus van den Berkt
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