Fonteintje wk 26
Maandag 4juli:
Dinsdag 5 juli:
Woensdag 6 juli:
Donderdag 7 juli:
Vrijdag 8 juli:
Zaterdag 9 juli tot en met 22 augustus:

Sportdag klas 1-6
Boerderijschool (klas 3-4) & oudste kleuters
uitje
Toneel klas 5-6
Beachvolleybal bij Jaspers (klas 3-6)
laatste schooldag (tot 12:00)
zomervakantie

Aanwezigheid directeur:
Administratie: dinsdag en donderdag
Interne begeleider: dinsdag
Berichtje directeur
Terugblik schooljaar 2021-2022
Schooljaar
Dit was het 3e jaar dat we met het wereldwijd verspreide coronavirus te maken hadden. Geen ouders
in school en soms bijeenkomsten mogelijk met volwassenen. Ouderavonden en oudergesprekken via
Teams of fysiek. Aparte breng en haalroutes en meer aandacht voor bv handen wassen. Op alle
fronten puzzelen, anders denken in de zin van wat kan wel en veel nieuwe of extra handelen voor het
personeel en in de communicatiemiddelen.
Een korte periode van thuisonderwijs rondom kerst. Gelukkig hadden we ervaring opgedaan en waren
alle plannen nog aanwezig. Zodat we meteen dezelfde week met alles konden starten.
Een 3e jaar waarin de wereld voor ons allen niet voorspelbaar was. Lerarentekort en de oorlog in
Europa waren en zijn naast corona verzwarende omstandigheden.
Corona voorschriften afgelopen jaar en vermoedelijk ook komend jaar. Maar gelukkig konden we op
school lesgeven en de nadrukleggen op samen zijn, groepsvorming en gewoon fijn vrijeschool
onderwijs. Uitstapjes, toneelvoorstellingen en kamp konden gewoon doorgaan.
Ook komend schooljaar zal waarschijnlijk zorgvuldig handelen blijven en aftasten wat wel en niet kan.
Alles om het voor de kinderen op school zo gewoon mogelijk te maken.
Dit schooljaar is ook het laatste jaar met deze directeur en de laatste maanden was voelbaar dat dit
speelde bij team, ouders en kinderen. De 11 ½ jaar dat ik de school mocht leiden is er veel werk
verzet om kwaliteit op alle gebieden te krijgen, is er hard gewerkt om alles te borgen in protocollen en
afspraken en is er veel rust en stabiliteit ontstaan. Het imago is ten positieve bijgesteld en het
leerlingaantal is goed gegroeid en stabiel. Voor de komende jaren al wachtlijsten. Samenstelling team
heeft wat veranderingen gekend, maar ook dit is stabiel en er zijn geen vacatures (op de directie na).
Hopelijk zal in de toekomst naast nieuwe dingen de school ook zijn rust en stabiliteit behouden. 20222023 is volledig voorbereid zodat er wat dit betreft geen onrust zal ontstaan.
Sociaal klimaat
Het sociale klimaat heeft altijd onze aandacht, omdat welbevinden de basis is voor ontwikkeling. Wij
polsen hierover ouders en kinderen in een continu proces en zetten preventief of na signalering
schoolbreed oefeningen van o.a. de Regenboog in. Dit gebeurt klassikaal en waar nodig individueel.
Evident dat het schoolklimaat, ieders welbevinden tijdens en na de thuisonderwijs, corona,
lerarentekort en oorlog in Europa veel aandacht verdiend. Eerst gericht op wat heb je ervaren, dit
verwerken en ook weer samen fijn omgaan met elkaar kreeg ruim aandacht en zal dit komende jaar
ook de aandacht krijgen.
Doordat we een kleine school zijn, met een groot plein, konden de kinderen gewoon veel samendoen.
Ook het vieren van de Jaarfeesten was gewoon mogelijk en vaak met ouders omdat dit buiten was.
Naast cognitieve onderdelen gaan we ook komend schooljaar op gezondmakend vrijeschool onderwijs,
op groepsvorming en op executieve functies de nadruk leggen.
Thema-avond
I.v.m. de steeds wisselende corona regels zijn er geen thema-avonden mogelijk geweest.

Wellicht is dit aankomend jaar wel mogelijk.
Personeel
Ondanks de nodige perikelen reeds genoemd, zijn wij landelijk één van de weinige scholen die geen
lesuitval heeft gehad afgelopen schooljaar. Dit is beperkt gebleven tot 1 dag bij 1 klas.
Toch waren er allerhande korte ziektedagen van het personeel, die we onderling goed hebben
opgevangen.
Juf Brenda heeft wat weken geheel of gedeeltelijk uitval gehad en is nu weer volledig hersteld.
Juf Inga was dit hele jaar re-integrerend met kleine vermeerderende stapjes. Zij is ondervangen door
juf Rieneke, juf Josien en juf Joke. Voor komend jaar zal zij een dag ouderschapsverlof opnemen.
Zodat juf Inga 2 dagen klas 3-4 heeft en juf Rieneke zal 3 dagen voor haar rekening nemen (de vaste
aanstellingen zijn net andersom).
Juf Rieneke is dit jaar bij ons gestart. Met haar hebben we een hele goede juf gekregen en een fijne
collega. Zij zal zich de komende 2 jaar met de applicatie cursus verder specialiseren in het
vrijeschoolonderwijs.
Hartelijk dank aan alle teamleden die een dagje ruilden of een dagje extra namen of als assistent een
dagje overnamen van een leraar!
Financiën
Boekjaar 2021 is positief afgesloten.
De begroting bestaat altijd uit een personele en een materiele begroting. De materiele begroting is
goed aangepast op ons leerlingaantal/inkomsten en daar komen we mede dankzij de ouderbijdrage
zonder bezuinigingen goed uit.
De personele begroting is door ons ondersteunende personeel niet passend op
leerlingaantal/inkomsten. Ons te veel aan werktijd factor personeel wordt nu ondervangen door de
NPO gelden (ook in 2022-2023).
Het ondervangen van verzuim was dit jaar financieel goed verminderd door de inzet van juf Josien
(staat al een 3e dag op de formatie) en door de inzet van juf Joke voor de klas. En natuurlijk doordat
juf Inga langzaam re-integreerde tot 2 dagen. Met het maken van de begroting 2023 zullen we moeten
verminderen in de totale werktijdfactor. Dan zal halverwege het jaar de NPO stoppen.
Uitgaven die mede dankzij de ouderbijdrage mogelijk waren.
Standaard gaat de ouderbijdrage natuurlijk naar ons mooie specifieke vrijeschool leermateriaal: zoals
periodeschriften, bijenwas, krijtjes, kleurpotloden en natuurverf.
Ook naar materiaal om de jaarfeesten goed te kunnen vieren.
Specifieke extra uitgaven in 2021 waren:
Aanvullend nieuw leerling meubilair, kleuterstoeltjes en bouwkisten.
Bouwlampen die we buiten bij de jaarfeesten kunnen gebruiken en bij toneelvoorstellingen.
14 Chromebooks voor klas 5-6.
Goede stofzuiger voor de schoonmaak van de klassen.
Start leesboekenserie voor klas 1
Uitbreiding van licenties i.v.m. thuisonderwijs, die we nu blijven inzetten.
Hartelijk dank daarvoor!
Gezonde groei
De gezonde groei houdt aan, ook komend jaar werken we weer met zo’n 35 kleuters.
In de aanname moeten we er rekening mee houden dat we voor niet meer dan 14 kinderen plaats
hebben in klas 1. Combinatieklassen van 28 leerlingen is de grens.
Wel kan de boodschap zijn dat we werken met een wachtlijst. Daarmee kunnen we goed vooruitkijken
en sluiten we niets uit.
Zijinstroom is er beperkt geweest. De groei van de afgelopen jaren bereikt nu klas 4.
We hebben alleen nog ruimte in klas 5 en 6.
Wij gaan voor een kleine school die een constante kwaliteit wil en kan bieden en een goed
schoolklimaat kan waarborgen. Met een stabiel team en een stabiel leerlingaantal.
Onderwijskwaliteit
De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan goede afstemming in schoolaanpak en doorgaande
leerlijnen. Ook het stevig neerzetten van de zorg. Daar waar nodig stellen we in een continu proces
bij, geven we extra aandacht (instructie en aangepast oefenen) of schaffen we nieuw of extra
materiaal aan.
Met positief resultaat, de M-toetsen waren schoolbreed goed van score. Lezen klas 1 is dankzij de inzet
van de nieuwe methodiek Kim versie VLL voor het eerst tweejaar op rij voldoende.

Begrijpend lezen zit in een stijgende lijn, maar de focus blijft nodig voor het automatiseren en inzicht
bij rekenen. Een goede jaarindeling van het materiaal van Met Sprongen Vooruit (reken oefen en
spelmateriaal) en de methode Getal en Ruimte is door corona vertraagd en zal komend jaar aangepakt
worden.
De Eindtoets was dit jaar helaas onvoldoende, een aantal individuele scores waren lager dan verwacht
en het schooladvies.
De zgn. ‘achterstandensubsidie’ hebben we ook het 2e jaar ingezet om na toetsing te werken aan de
categorieën en onderdelen die nog niet stevig zitten. Door die extra gelden konden we juf Linda als
ZZP’er inhuren.
Met name de start van het technisch lezen proces (klas 1, 2 en 3) vraagt ook van ouders thuis een
dagelijks begeleiding. Zie tekst Jaarboekje hierover.
Natuurlijk zijn er verbeterpunten, die komen overeen met de punten genoemd in de Schoolgids en het
NPO plan. Op cognitief gebied zijn dit begrijpend lezen en verhogen van rekeninzicht en vaardigheden.
En blijven we ons richten op het versterken van het vrijeschool onderwijs en de samenhang tussen de
inhoud van de periodes en de vaklessen. Met extra aandacht voor de bètakant en de versnellers.
Verder vinden we het nodig om continue te werken het sociaal-emotionele in deze onvoorspelbare tijd
(zie boven). Met twee keer per jaar een periode met extra focus op spelen en omgang met elkaar, met
inzet van Regenboog en executieve functies.
We zullen ons blijvend richten op dyslexiebegeleiding, dit aangezien we veel kinderen in huis hebben
die hier mee te maken hebben.
Inzet van het digibord is in de klassen 1 t/m 6 in de praktijk een goede ondersteuning voor taal,
rekenen, Engels en de periodes.
Voor de Schoolontwikkelpunten lees ook de nieuwe Schoolgids.
Gebouw en beheer
Nadat we de afgelopen jaren veel (achterstallige) aanpassingen aan het gebouw hebben gedaan, die
ten goede kwamen aan de leef- en bruikbaarheid, staat nu het gebouw op een laag pitje. Helaas ook
het vervang van de speeltoestellen.
Ook dit jaar kwam vertraging in het nieuwe Integrale Huisvestingsplan van de gemeente IHP waarin de
Esch binnen nu en 5 jaar op de lijst staat voor een grote verbouwing of nieuwbouw. Het is nog
onbekend of dit elders samen met een ander bestuur wordt, op onze huidige plek of in een verbouwde
Korenburg zal worden.
Hoe dit verder gaat, ligt in de handen van de gemeente (politiek) en ons bestuur Athena. Zodra hier
duidelijkheid in komt, zal dit medegedeeld worden.
Uiteraard doen we wel investeringen op inventaris dat verhuisbaar is en natuurlijk materiaal en
leermiddelen.
Opvang of BSO
De tussenschoolse opvang (13.00 – 14.30) en naschoolse opvang (tot 18.00) was ook dit jaar in goede
vrijwilligers handen tegen een zeer schappelijk bedrag. Er was onvoldoende belangstelling voor
voorschoolse opvang. De opvang is een fijne en positieve en passende aanvulling voor kind, ouder en
school. We zijn blij met de trouwe inzet van juf Annette en juf Aafke.
(slechts een enkel keertje viel de Opvang uit)
Medezeggenschap
De MR werkte dit jaar met Jackie als voorzitter en Maria als ouderlid, samen met juf Judith en juf Inga
(helaas ziek het hele jaar) als personeelsleden.
De MR is heeft veel tijd besteed aan de huisvesting, ook al is daar nog steeds niets concreets
uitgekomen. En vanaf december met de opvolging directeur met als resultaat een goede interim en
daardoor ruimte om komend jaar verder te zoeken.
Komend schooljaar zullen we werken met de zelfde MR- leden. Juf Judith zal de school
vertegenwoordigen in de GMR
Voor de inhoud van de vergaderingen zie de MR-map op het rekje op de gang bij de voordeur.
Alle medewerkers en ouders hartelijk dank voor jullie vertrouwen de afgelopen jaren!
Joke Rebel

Eerste schooldag ma 22 augustus gewone tijden
Gewoonte getrouw starten wij de ma 22 augustus alleen met de klassen 1 t/m 6, dit is een gewone
schooldag, dus gymspullen meenemen.
Voor de kleuters is dinsdag 23 augustus de 1e schooldag 8.30 – 13.00 uur.
Op maandag hebben klas 3 t/m 6 van 8.30 – 14.30 school, klas 1-2 van 8.30 – 13.00 uur.
Alle ouders van klas 1 zijn die ochtend specifiek uitgenodigd van 8.30 – 9.15 uur buiten op het plein.
We openen het schooljaar met de sprong van de 1e klas over het rozentouw de lagere school in. Alle
leraren hebben een kort verhaal en we zingen natuurlijk het vakantielied van de leerkrachten.
NB. De kinderopvang is verplicht open tijdens het zaalprogramma voor nog niet schoolgaande kinderen
bij juf Annette.
Uit vele richtingen zijn wij gekomen
Maar als wij allen samen zijn
En in de ruimte onze stemmen samenstromen
Dan kunnen wij ons voelen opgenomen
In liefdevol verbonden zijn

Afscheid Joke
Gisteren(donderdag 30 juni) hebben we het afscheidsfeest voor onze met pensioen gaande juf en
directeur Joke gevierd. Er is vooraf ongelooflijk hard gewerkt door jullie als ouders, leerkrachten en
klassenouders, om er een stralend en warm afscheid van te maken. Volgende week plaatsen we nog
filmpjes en foto’s op Parro, zodat iedereen kan nagenieten van alle zelfgemaakte bloemen,,
opgevoerde stukjes en de foto’s.
Het gezamenlijke cadeau dat gekocht is van de gulle
giften van de ouders en verzorgers uit alle klassen,
en de inbreng van het team staan in dit Fonteintje
afgebeeld. Joke spaart Bunzlau servies en hier
hebben we een prachtige grote vaas, een waterkaraf
en twee glazen van gekocht, aangevuld met een
lekker wijntje met gepersonaliseerd etiket en een
symbolisch beeld genaamd: “de cirkel is rond”.

Kleuterklas
Uitstapje toekomstige eerste klassers
De
toekomstige eerste klassers gaan dinsdag 5 juli samen met de kleuterjuffen op stap. Om 12.00 uur
vertrekken de oudste kleuters met juf Maike en juf Debby al wandelend richting speeltuin de
Hakkelerkamp. Onderweg hebben zij een picknick in het park. Zij hoeven die dag dus geen brood of
drinken mee te nemen. Graag wel fruit meegeven voor de ochtend op school. Bij warm en zonnig weer
je kind insmeren met zonnebrandcrème en ook een zonnehoedje of pet is dan welkom. Let op: om
14.15 uur mag je je kind ophalen bij speeltuin de Hakkelerkamp. Denken jullie eraan de BSO en
de opa’s en oma’s hierover in te lichten?

De jongste kleuters hebben dinsdag 5 juli een gewone schooldag tot 13.00u en worden op school
opgehaald. Zij nemen zoals gewoonlijk brood en fruit mee. Het laatste uur is juf Myrthe bij de overige
kleuters.

