Agenda

Nummer 5

Vrijdag 23 febr.

Einde schoolfruitperiode

: leerlingen vrij, team
duurzame inzetbaarheid
Maandag 26 febr. : Start voorjaarsvakantie
Dinsdag 6 mrt.
: Start school
Intekenen
rapportgesprekken
Vrijdag 9 mrt.
: Rapport mee
Dinsdag 13 mrt . : Groep 6 Tropenmuseum
Woensdag 14 mrt. : Staking (hele dag)
Donderdag 15 mrt. : Rapportgesprekken
Dinsdag 20 mrt . : Rapportgesprekken
Donderdag 22 mrt. : Kunstschooldag
Vrijdag 23 mrt.
: Dodehoek lessen
bovenbouw
Inloop toekomstige ouders
Dinsdag 27 mrt.
: Groep 3 en 4 de krakeling
Woensdag 28 mrt. : Inloop ouders
Vrijdag 30 mrt.
: Goede Vrijdag (leerlingen
vrij)

Beste ouder(s)/verzorger(s)
Wilt u er aan denken om de
toekomstige broertjes/zusjes
aan te melden bij de
administratie!
Wilt u er ook aan denken
verhuizingen tijdig te melden en
wijzigingen in uw telefoon en/of
email gegevens door te geven.

februari 2018

Op vrijdag 23 februari eindigt de periode van het
schoolfruit voor dit schooljaar. Wij verzoeken u
vanaf dan zelf weer fruit mee te geven aan uw
kinderen.

…………………………………………
Herdenkingsboom juf Saar
Op woensdag 21 maart as. zal de school een
herdenkingsboom planten voor juf Saar.
Het planten zal om 11.30 uur plaatsvinden. Wij
willen jullie allen uitnodigen hierbij aanwezig te
zijn.

Tevredenheidsonderzoek
Na de voorjaarsvakantie zullen wij u vragen een
tevredenheidsonderzoek in te vullen. Het is voor
ons belangrijk dat zo veel mogelijk ouders deze
vragenlijst invullen om een zo goed mogelijk
beeld te krijgen.
De uitkomsten zullen wij met u delen en
meenemen in ons jaarplan 2018-2019.

…………………………………………

…………………………………………
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Uitschuifmaskers
Groep 6 heeft bij de Bevo-lessen van juf Iselle
prachtige uitschuifmaskers gemaakt.

…………………………………………
Wat doet het team op de lesvrije
dagen?

…………………………………………
14 maart staken de leerkrachten
Op 14 maart zullen de leerkrachten van de
Tweede Openluchtschool staken. De school blijft
die dag gesloten.
Het onderwijs is in gevaar. Het is nu al heel
moeilijk om goede leerkrachten te vinden. Ook
zijn er te weinig studenten op de PABO om in de
toekomst alle vacatures in te vullen. Het
prachtige beroep leerkracht is niet populair. U
kan in het stuk over de werkdruk lezen wat er
allemaal bij komt kijken voor de leerkracht na een
schooldag, ook is het salaris lager dan
vergelijkbare beroepen.
Wij willen dat het kabinet snel een betekenisvolle
eerste stap zet door de bekostiging van het
personeelsbudget van scholen te verhogen om
zo de salarissen voor leerkrachten in het
basisonderwijs te verhogen. Het PO-front eist
geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat
vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten
in het voortgezet onderwijs. Hiervoor is in de
onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig.
We begrijpen dat het voor u heel vervelend is dat
wij op 14 maart staken, maar het water staat ons
aan de lippen! Dus wij, als Tweede
Openluchtschool, zullen tijdens deze manifestatie
aangeven dat wij beter verdienen!

…………………………………………
Like us!
Vind jij de Tweede Openluchtschool ook
helemaal te gek? Like dan onze Facebookpagina
en ontvang de laatste updates!

Tweede Openluchtschool voor het Gezonde Kind
https://www.facebook.com/openluchtschool2/

Dit schooljaar zijn er meerdere dagen waarop uw
kind niet naar school gaat, maar het team wel
aanwezig is op school. Het is voor u wellicht
goed om te weten wat de teamleden op deze
dagen doen.
Zoals u weet is de werkdruk onder de
leerkrachten in het basisonderwijs zeer hoog. De
leerkrachten moeten naast het lesgeven aan uw
kind ook de lessen voorbereiden en evalueren,
methode-onafhankelijke lessen maken,
materialen voor de lessen verzamelen en
klaarzetten, het dagelijks maakwerk van de
leerlingen en toetsen analyseren op individueelen groepsniveau, datamuren maken,
groepsplannen en individuele plannen schrijven,
formulieren invullen, rapporten maken,
rapportgesprekken voorbereiden en invoeren in
Parnassys, bijscholen, gesprekken met
ouders externen en collega's voeren,
schoolgebonden taken uitvoeren zoals thema's
voorbereiden, vergaderen, etc. Dit moet allemaal
na schooltijd omdat de kinderen natuurlijk recht
hebben op alle aandacht tijdens de schooldag.
Dit alles doen de leerkrachten om uw kind
optimaal te begeleiden en een mooie en goede
basisschooltijd te geven.
Door tijdens de piekmomenten (het analyseren
van toetsen, het maken van datamuren, het
bijstellen van groepsplannen en het schrijven van
rapporten) de leerkrachten een of twee dagen te
geven waarop ze de hele dag aan deze nietlesgebonden taken kunnen werken, verlagen we
de werkdruk onder de leerkrachten.

…………………………………………
Beste ouders
Wij willen jullie nogmaals vragen niet meer via de
“oude” ingang naar binnen te gaan bij de start
van de school. Deze ingang is voor groep 3 t/m
groep 8. Voor ouders is er elke maand een
inloopochtend. De kinderen gaan om 08.25 naar
binnen en de deur sluit om 08.30. Alleen in hoge
uitzondering mogen ouders naar binnen, maar
dan via de nieuwe ingang. De lessen beginnen
om 08.30 en dan zijn er geen ouders meer in de
klassen.

…………………………………………
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Kinderraad

Met dank aan de vorige kinderraad en een
hartelijk welkom aan de nieuwe kinderraad.
Sweder (groep 4) Roos (groep 5) Daphne (groep
6) en Maxim en Liza (groep 7)

…………………………………………
Rijksmuseum de Gouden Eeuw
Door: Liza, Philine en Klaas (groep 7)
We hadden een project en dat ging zo. De
allereerste les moesten we op de computer
personages naar kinderen uit de klas slepen. De
volgende les kregen wij te horen wie je was. Je
werd verdeeld 3 groepen zoals Nova Zembla,
Hugo de Groot en de Nachtwacht. Toen gingen we
met de tram naar het Rijksmuseum. Iedere groep
kreeg een leraar die een rondleiding gaf door het
rijksmuseum en toen gingen we repeteren voor
het toneelstuk en daarna deden we het voor de
klas. En toen gingen we terug met de tram naar
school.
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…………………………………………

…………………………………………
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Verjaardagen maart
Groep

Verjaardagen
februari
2
2
2
3
5
5
8
8
8
10
10
10
11
13
14
14
17
18
19
19
20

Groep
Roos
Lilou
Kick
Natalia
Joris
Flint
Daan
Julie
Rozamund
Sam
Daniël
Julian
Daan
Bayron
Thomas
Olivier
Manuelle
Manuel
Sebastien
Stevie
Kiki

5
1/2B
5
5
3
1/2B
3
6
6
8
1/2B
1/2B
3
1/2B
1/2C
1/2B
5
1/2C
4
5
1/2A

1
2
2
3
5
7
10
11
13
21
23
24
25
27
28
29
29
29
29
29

Antonella
Olivier
Sien
Louis
Julia
Amelie
Bram
Spencer
Noa)
Jonah
Vita
Sophie
Elliot)
Sam
Felipe
Fiene
Senna
Ruoxi
Tomás
Willem

1/2A
7
4
4
5
7
1/2A
1/2A
7
7
7
6
3
1/2B
5
1/2C
3
3
1/2B
5
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