De dagen worden alweer voorzichtig langer, echt
winter wil het nog niet worden. In de klassen zijn
inmiddels de meeste CITO toetsen afgenomen. De
leerkrachten gaan aan de slag met het analyseren
van de toetsen en ze gaan aan de hand van de
uitslagen nieuwe plannen maken voor het
komende halfjaar. Tijdens de 10minutengesprekken zullen de resultaten van de
toetsen worden besproken.

Donderdag 13
februari
- Rapport 1
Dinsdag 18 februari
- 10 minuten gesprekken
groep 3, 4, 5, 6 en advies
gesprekken groep 8

Inmiddels is het schoolplan voor de periode 20192023 klaar. Ik zal u regelmatig op de hoogte
houden van de punten uit het schoolplan waar wij
mee bezig zijn. Zo gaan wij ons de komende tijd
bezig houden met de keuze voor een nieuwe
methode voor wereldoriëntatie. De vakken
aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en
techniek zijn aan vervanging toe. Omdat er over
het algemeen weer voor een langere periode van
dergelijke methodes gebruik gemaakt gaat
worden, vinden we het belangrijk om ons goed te
verdiepen in het huidige aanbod van methodes
om zo tot een goede keuze te komen.

Woensdag 19 februari
- ANWB Streetwise
- 10 minuten gesprekken
groep 7

Verder gaan we ons ook oriënteren op
herinrichting van de hal. In de eerste plaats zal de
hal opgeknapt worden zodat deze weer een
eigentijdse uitstraling krijgt. Daarna zal er ook een
nieuwe inrichting komen. Met elkaar zijn we aan
het nadenken hoe we de hal zo optimaal mogelijk
kunnen gebruiken. We gaan de nieuwe inrichting
hier zo goed mogelijk op afstemmen.

Woensdag 4 maart
- Studiedag, de
leerlingen
zijn vrij

Maandag 24 februari
t/m vrijdag 28
februari
- Voorjaarsvakantie
Maandag 2 maart
- 10 minuten gesprekken
groep 1 en 2

Donderdag 5 maart
- Luizencontrole
- MR vergadering

Op woensdag 4 maart gaan wij met het hele team
naar een inspiratiedag van
Samenwerkingsverband Driegang. Het thema van
deze dag is 'Energie voor passend onderwijs'. Eén
van de sprekers op deze dag is Gert-Jan Segers,
hij zal een verbinding maken tussen de thema's
inclusie, vrijheid van onderwijs, christelijk zijn,
passend onderwijs en belang en waarde van het
leraar zijn.
Zo zijn we op veel verschillende manieren bezig
om de kwaliteit van ons onderwijs onder de loep
te nemen en waar mogelijk te verbeteren.
Hartelijke groet, Mattie de Hoop

Op woensdag 22 januari was er inloopuurtje voor ouders.
Het was fijn om met elkaar in gesprek te zijn over zaken
die ons bezig houden. Ouders hebben aanbevelingen
gedaan en tips gegeven. Waar mogelijk gaan we hier
mee aan de slag. We houden u hiervan op de hoogte.
Naar aanleiding van ons gesprek is de agenda die op de
site van Het Fundament te vinden is, nu ook zichtbaar in
de schoolagenda op het Ouderportaal.
Het inloopuurtje werd als positief ervaren. Er zullen
gedurende het schooljaar meerdere keren dergelijke
momenten ingepland worden. Het volgende inloopuurtje is op woensdag 10 juni a.s.
van 8.30 uur - 9.30 uur.
Natuurlijk hoeft u met eventuele vragen of problemen niet te wachten tot 10 juni. U
kunt hiermee altijd terecht bij de leerkracht van uw kind of bij mij.

Er is onlangs overleg geweest met de klassenouders. Er is afgesproken dat de
klassenouders met elkaar de oudercommissie vormen. De klassenouders zijn voor
de leerkrachten het aanspreekpunt als de leerkrachten praktische ondersteuning
van ouders kunnen gebruiken. Door het gebruik van het ouderportaal wordt door de
leerkrachten in de praktijk minder vaak een beroep gedaan op de klassenouders.
De oudercommissie geeft praktische hulp bij activiteiten en helpt mee bij het
organiseren van bijvoorbeeld de juffendag en de Koningsspelen. In samenwerking
met de schoolcommissie zullen zij o.a. medewerking verlenen aan de bazaar en de
barbecue.
Hierbij een overzicht van de klassenouders die met elkaar dus ook de
oudercommissie vormen:
Groep
Groep
Groep
Groep

0-1-2 Ester van Vliet en Teuni de Vor
3-4 Ida Kuyntjes en Annette de Jong
5-6 Klazina Baars en Gerdine Kok
7-8 Nanda Baars

Op woensdag 19 februari a.s. komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op
school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen
met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in het speellokaal verkeersgeluiden
herkennen en oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de
autogordel in combinatie met het kinderzitje.
Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig
oversteken. Het belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van
een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
Bij Hallo auto leren de groepen 5 en 6 in de Zalingstraat over de remweg van
een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de
bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van
het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan
bod.
Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in
praktische fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze
trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze
straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

Wij maken op Het Fundament gebruik van de methode Wonderlijk Gemaakt.
Wonderlijk Gemaakt is een methode voor seksuele vorming vanuit een christelijke
levensvisie. Wonderlijk Gemaakt leert kinderen op een goede manier om te gaan
met seksualiteit. Met de Bijbel als richtlijn en verwondering richting de Schepper en
richting elkaar.
Net als voorgaande jaren worden de lessen gegeven in de
periode van de voorjaarsvakantie tot de meivakantie.
Ouders die voor het eerst een kind op Het Fundament
hebben, krijgen een informatieboekje mee over deze
methode.

Op dinsdag 18 februari staan de 10 minutengesprekken gepland. Omdat juf
Jacqueline Sloof op deze avond ook gesprekken op haar andere school heeft, zijn de
10 minutengesprekken voor de leerlingen van groep 1 en 2 op maandagavond 2
maart a.s.
De gesprekken voor de leerlingen uit groep 8 zullen 20 minuten duren, omdat
tijdens dit gesprek het definitieve advies voor het vervolgonderwijs gegeven zal
worden. Omdat er dan onvoldoende tijd is voor de gesprekken voor de leerlingen uit
groep 7, worden de gesprekken voor deze leerlingen gehouden op 19 februari a.s.
We hopen op uw begrip voor de gewijzigde planning van de gesprekken. Vanaf
dinsdag 4 februari a.s. staat de inschrijving voor de gesprekken open op het
ouderportaal.

In groep 5/6 wordt tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie de training Rots
& Water gegeven. De ouders van leerlingen uit groep 5/6 zijn hiervan op de hoogte
gebracht, middels een uitnodiging voor het oudermoment op donderdag 20 feb.
direct om 8.30 uur.
Met de weerbaarheidstraining Rots en Water leren de kinderen wanneer ze voor
zichzelf moeten opkomen en wanneer ze zich maar beter ergens bij kunnen
neerleggen. Het is niet altijd makkelijk om je eigen grenzen aan te geven en die van
anderen te respecteren. De Rots en Watertraining leert hen soms hard te zijn als een
rots en soms zacht als water.
Het doel van de training is dat ze sterker in hun schoenen komen te staan, ze leren
voor zichzelf op te komen en bouwen aan hun zelfvertrouwen. Zo kunnen ze beter
omgaan met lastige situaties en betere keuzes maken. Rots en Water gaat ook over
zelfbeheersing, ze leren o.a. woede en boosheid te beheersen. Ze denken na over
wat ze wel en niet willen en leren hoe ze dat duidelijk kunnen maken. Ook leren ze
de grenzen van anderen te respecteren.
Kortom, heel handig om op een prettige manier samen te kunnen spelen en/of
samenwerken.
Hoe doen we dat? Door vooral veel te doen. We gebruiken bijvoorbeeld veel
oefeningen uit zelfverdedigingsporten. We oefenen met ademhaling en besteden
aandacht aan lichaamshouding, oogcontact en stemgebruik.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
directie@hetfundamentnieuwland.nl toe aan uw adresboek.

