INFO 4

28 november 2018

Wilt U een artikel inleveren voor de INFO dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende INFO is:
Maandag 7 januari voor 09:00 uur
Vanuit het team

Agenda:

Studiedag 12 november

5-12-2018
Sinterklaasfeest (zie info 4)

Op de studiedag van 12 november hebben we met het team samen geleerd en kennis
met elkaar gedeeld. Waar hebben we o.a. met elkaar over gesproken? Dit kunt u
hieronder lezen.
Bij alle onderwerpen die aan bod kwamen, hebben we gekeken naar de verbinding
met onze kernwaardes.
Uitdagen – enthousiasme – creativiteit – reflectie – respect – samenwerking




Communicatie, de nieuwe website. We hopen met ingang van het nieuwe
kalenderjaar met de nieuwe website ‘live’ te gaan. De website wordt passend
gemaakt bij de sfeer, uitstraling en ontwikkelingen van de Notenbalk.
Kennis delen en leren met elkaar vanuit opleidingen die we volgen;

 Patricia, Sandra en Rianne zijn 2 jaar geleden gestart met de TOPopleiding.
Deze hebben ze vorige maand afgerond. Dit is een tweejarige interne Kalistoopleiding. Onderwerpen die aan bod komen zijn: kijken naar je eigen lessen
m.b.v. video opnames. Kijken naar je eigen instructievaardigheden, naar de
manier hoe jij betrokkenheid bij kinderen kan vergroten, hoe jij je klas inricht
en hoe je de lessen meer met elkaar verbindt (systeemdenken). Ook nieuwe
kennis vergaren (wat soms anders is dan toen je van de Pabo kwam) en
waardevolle ontmoetingen en uitwisselingen met collega’s van andere Kalisto
scholen. Patricia en Sandra hebben middels een pitch hun leerervaringen met
het team gedeeld. Ook de andere leerkrachten doen hun voordeel met de
vergaarde kennis. Vorig jaar zijn ook Angela en Natascha deze opleiding
gestart.

10-12-2018
Schaatsen groep 7 en 8
19-12-2018
Kerstmarkt (per mail)
21-12-2018
Start kerstvakantie om 12.00 uur
24-12-2018 t/m 7-1-2019
Kerstvakantie
9-1-2019
Info 5

Welkom op school:
.
- Laurens de Kruijf
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 Yvette volgt de opleiding positieve psychologie. Bij positieve psychologie leer
je kinderen te coachen naar meer levensgeluk. Daarbij gaat het niet alleen
over 'positiever zijn', maar vooral over kinderen coachen om het beste uit
zichzelf te halen. Positieve psychologie biedt veel handvatten, middelen en
keuzes die bijdragen aan het welbevinden. Vanuit de opleiding legt zij vragen
voor aan het team om met elkaar stil te staan, bewust te worden en te
vertalen naar de praktijk.






Hoe kunnen we alle vierkante meters in de school zo goed mogelijk benutten?
Denk hierbij aan het gebruik van de gangen, studio en
handvaardigheidsruimte. Zijn er aanpassingen nodig om deze ruimtes nog
meer te kunnen in te zetten voor ons onderwijs? We hebben letterlijk
stilgestaan in de ruimtes en onze kernwaarden en visie op onderwijs vertaald
naar deze ruimtes. Er zijn mooie ideeën uit naar voren gekomen, van
magneet/whiteborden in de klassen tot aan werkplekken en werkwijzen
buiten de klaslokalen. Momenteel zijn we bezig met de vertaling hiervan naar
de praktijk.
Coöperatieve werken. We hebben met elkaar gesproken welke coöperatieve
werkvormen er gebruikt worden in de diverse klassen. Binnen het coöperatief
leren is het team bekend met diverse coöperatieve werkvormen. Afhankelijk
van het doel van de les, kan de leerkracht bepalen welke coöperatieve
werkvorm er het beste bij past. Kenmerk van coöperatieve werkvormen
boven ‘gewoon’ samen werken, is dat geen enkele leerling achterover kan
leunen. Ieder heeft een rol. Ze zijn er actief mee bezig en leren van elkaar.
Leerlingen kunnen elkaar versterken en krijgen meer inzicht in de leerstof
door het elkaar uit te leggen. Het team heeft enige jaren geleden een
scholing coöperatief leren gevolgd. Laura en Imke gaan in januari de cursus
coöperatief leren volgen. Al hun opgedane kennis gaan zij delen met het
team. Hierdoor zal het coöperatief leren een boost krijgen op schoolniveau.

Wie zijn er jarig:
November:
28 Anne Eikens
29 Carmen de Gier
30 Storm van Eck
December:
07 Stefan Krisman
07 Ferren van ’t Wout
08 Davis Eichberger
10 Kees Maijs
11 Marre Aalbers
11 Jelte Boekhout
14 Fleur van Geffen
15 Sietse Derks
17 Brenda
18 Britt van Dijk
18 Lex de Voer
19 Eva Rutten
22 Dena Veelenturf
26 Jelle Derks
27 Lieke Plomp
27 Faas Voogd
28 Martijn Bouwman
29 Isa Brouwer
30 Natascha
Januari:
03 Nick Girrel
04 Stacey Bouckaert
04 Tijn Compeer
05 Nora Faeseler
06 Julie Lambregts
06 Jelle Smorenburg
07 Emma Rombout
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We hebben een rondje door de school gemaakt en iedere leerkracht heeft
verteld over wat er in haar klas zichtbaar was m.b.t. de kernwaardes van de
school. Een hele leuke manier om met elkaar te delen, om van elkaar te leren
en te reflecteren.

Verslag Ouderklanbordavond
Maandag 19-11-2018 is er een klankbordavond geweest. Tijdens deze avond is i.v.m.
de nieuwe website gesproken over de slogan van de Notenbalk “net een toontje
hoger”. Deze slogan is niet voor iedereen duidelijk en heeft uitleg nodig.
Een slogan hoort niet uitgelegd te worden maar moet voor zichzelf speken. Wat zou
de nieuwe slogan voor de Notenbalk dan kunnen zijn?
Ouders vinden het belangrijk dat het woordje SAMEN in de slogan voorkomt,
tegelijkertijd met dat ieder kind zichzelf mag zijn.
Er is gesproken om aan de kinderen van groep 6, 7 en 8 te vragen of zij in maximaal 5
woorden kunnen zeggen wat zij kenmerkend aan de Notenbalk vinden.
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Verder is er over de opzet/inhoud van de informatieavond gesproken; Op een avond
twee rondes en in iedere ronde een algemeen deel met school specifieke informatie
en groep specifieke informatie.
Fijn dat het op 1 avond is voor alle groepen. Als je meerdere kinderen hebt, dan is het
algemene deel dubbel. Mogelijkheden om dit te voorkomen;
 algemeen deel in de studio en vervolgens in de groep vervolg met vertaling
naar groep
 nieuwe ontwikkelingen meteen vertalen naar de groep en niet eerst algemeen
 presentatie doormailen naar de ouders.
 als animo afneemt nagaan of de info avond nog wel nodig is? Wordt er door
de info en maandbrief al voldoende info gegeven?

Directie 2-daagse Kalisto
Deze 2 dagen stonden in het teken van de evaluatie meerjarenbeleidsplan 2015-2019
en het nieuwe meerjarenbeleidspan van 2019- 2023. Het waren 2 mooie, zinvolle,
boeiende en intensieve dagen. Veel gepraat, gedaan, gewandeld, besproken,
nagedacht, het samen leuk gehad met alle (meerscholen) directeuren, locatie- en
adjunct directeuren van de stichting. Hieronder een korte weergave.
Dag 1 zijn we begonnen met de foto's die ieder van zijn school had meegenomen. Een
kleurenfoto van wat je vooral wil blijven zien de komende 4 jaar, een zwart-wit foto
van wat je niet meer wil zien. We hebben hierover in groepjes gesproken en bij beide
foto's (ook bij de wart-wit foto) in maximaal 2 woorden geformuleerd wat je wilt zien
in je school. Voor de Notenbalk is dit het resultaat:

Samen verantwoordelijk

nieuwgierig, uitdagend

Vervolgens hebben wij ons n.a.v. vooraf gelezen literatuur/artikelen en interviews
met Wethouder Woerden/KMN kind &CO/VO scholen Utrecht/ons bezonnen op: wat
vertellen deze stukken ons over het onderwijs en wat werkt in onderwijs? We hebben
dit vertaald naar een gedeeld toekomstbeeld voor Kalisto in de vorm van concrete
doelen en daar ook de foto’s bij betrokken. De ‘waarom’ vraag was ruim aanwezig
deze dag.
Op dag 2 heeft ieder voor zich concrete vertalingen gemaakt naar het onderwijs van
de eigen school en wat nodig is om de nieuwe plannen te verwezenlijken.
Het is mooi om te weten dat de resultaten vooral een verdieping/verbreding zijn op
het afgelopen 4 jarenbeleidsplan.
Hoe nu verder?
Eind januari wordt het meerjarenbeleidsplan gepresenteerd aan de (G)MR-en. Op de
Kalisto studiedag in maart zullen de scholen aan de slag gaan met de vertaling naar de
eigen school.
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Social schools
Zoals eerder in de Info heeft kunnen lezen gaan we in januari 2019 starten met Social
Schools: het communicatieplatform voor scholen, kinderen en ouders. Met deze
community willen we de communicatie met ouders verbeteren. U bent hierdoor snel
en eenvoudig op de hoogte van nieuws van de groep van uw kind en van de school.
Op korte termijn hoort u hoe we omgaan met AVG en Social Schools. Op dit moment
zijn we druk bezig met de voorbereidingen. Zo is er een info avond voor de ouders van
de Notenbalk en Bavo geweest op 21 november. Hier heeft u kunnen horen en zien
wat u kunt verwachten. De belangrijkste functionaliteiten zijn:
 Delen van groeps- en schoolberichten
 Absentiemeldingen
 Gesprekkenplanner voor ouder gesprekken
 Een agenda met alle school- en groepsactiviteiten
Begin januari ontvangt een link waarbij u zich digitaal kunt aanmelden bij Social
Schools. Daarna kun u de app installeren op uw telefoon of inloggen via een
pc/laptop. Het is belangrijk dat u hiervoor de app Social School 3.0 installeert. Let op:
De app Social Schools is een oude versie! In de Info van volgende week 5 van 9 januari
2019 zullen we de gedragsregels rondom Social Schools en andere relevante
informatie toevoegen. Wordt u nieuwsgierig en wilt u meer informatie of alvast een
kijkje nemen in deze functionaliteiten dan kan dat via: https://www.socialschools.nl/

Harapan
Afgelopen vrijdag zijn een aantal kinderen van groep 8 gestart met de verkoop van
speculaas voor het kindertehuis op Flore in Indonesië. Ze hebben heel goed werk
gedaan! Maar er zijn nog enkele dozen met speculaas over. Daarom kunt u nog tot en
met vrijdag speculaas kopen voor het goede doel. U kunt bij mij of bij Fedor terecht
voor de lekkerste speculaas.

Vanuit de MR
Twee weken geleden heeft de MR een vergadering gehad, gezamenlijk met de MR van
de Bavoschool. Dit hebben wij als een nuttige vergadering ervaren waarin we van
elkaar konden leren. We hebben ervaringen en meningen kunnen delen met elkaar.
We hebben onder andere gesproken over de nieuwe CAO voor de leerkrachten.
Tevens is het 5-gelijke dagen model aan de orde geweest.
Na de pauze zijn we als MR apart doorgegaan. We hebben toen gesproken over de
speerpunten die wij als MR voor ogen hebben voor het komend jaar. Twee belangrijke
zaken kwamen hierin naar voren: passend onderwijs en projectmatig onderwijs
(Jeelo).
Tenslotte hebben we gesproken over de Social Schools app die we per januari gaan
invoeren op onze school. Informatie hierover hebben jullie kunnen krijgen bij de
bijeenkomst hierover verleden week woensdag. Het ziet er veelbelovend uit.
Onze volgende vergadering is weer in het nieuwe jaar.
Brigitta Krisman
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Vanuit OR
Beste Ouders,
Deze week vond de jaarvergadering van de Oudervereniging plaats. Tijdens deze
vergadering geeft de OR een operationeel en financieel verslag van het vorige
schooljaar en presenteert de begroting voor het volgend jaar. Door o.a. stijgende
prijzen zijn we tot een negatieve begroting gekomen. Verder bezuinigen dan we al
gedaan hebben was ook volgens de aanwezigen geen optie, waardoor in de
vergadering is besloten de ouderbijdrage te verhogen naar € 47,50 per kind voor
schooljaar 2018-2019.
De jaarvergadering is traditioneel niet drukbezocht. Naast ons eigen bestuur, een
afgevaardigde van het team en van de MR en zeker niet in de laatste plaats de
kascontrolecommissie zijn er meestal enkele belangstellende ouders aanwezig. Deze
vergadering was hierop geen uitzondering. We hadden het gecombineerd met
voorbereidingen voor 5 december, wat wel leidde tot extra belangstelling.
Wat mij brengt tot de leukste maand van het jaar: december breekt aan. We zijn al
enige tijd druk met de voorbereidingen bezig. Namens het bestuur van de
Oudervereniging wens ik jullie allen een supergezellige feestmaand en verheugen wij
ons op alle traditionele kinderactiviteiten. Want dat is waar we het voor doen. En niet
alleen wij, want we worden gelukkig geholpen door vele ouders. Dank hiervoor!
Namens het bestuur van de Oudervereniging,
Nils van Wees
Voorzitter

Bag2school kledingactie
Bag2School:
Bag2School Nederland verzamelt
kleding van scholen, instellingen en
verenigingen en keert per kilo
€0,30 uit. Bag2School wil de
afvalberg niet nog hoger maken.
Deze manier van werken is voor u
een mooie manier om van
ongebruikte kleding af te komen.
Bag2School Nederland heeft sinds
de start in 2006 al meer dan 1,5
miljoen euro uitgekeerd!
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Sint op de Notenbalk
Eindelijk!! De Sint is weer in het land. Veel kinderen konden niet wachten. De
spannende tijd van schoen zetten, verlanglijstjes en natuurlijk pakjesavond is
aangebroken. Natuurlijk komt de Sint ook een bezoek brengen aan De Notenbalk. De
studio en de gangen zijn inmiddels versierd en volledig in Sintstijl. Ook dit jaar volgen
wij het verhaal van het Sinterklaasjournaal. Daarnaast zijn er een aantal activiteiten in
de periode rond 5 december. De strooipieten hebben vorige week hun aftrap al
gedaan!

Info
1x per maand komt de Info uit. Als
school staan wij niet stil dus er valt
altijd het een en ander te melden.
Wij proberen dit zo duidelijk
mogelijk te doen. Heeft u
aanvullingen, opmerkingen, een
kritische noot… deze zijn van harte
welkom. U kunt hiervoor terecht bij
directie@bsdenotenbalk.nl

Donderdag 29 november (groep 1 t/m 8)
Schoen zetten op de Notenbalk. De kleuters zetten hun gymschoen, alle andere
kinderen nemen een eigen schoen van thuis mee.

Vrijdag 30 november (groep 1 t/m 8)
Zouden de rommelpieten zijn geweest op school?
Alle deuren blijven tot 8.30 uur dicht.
Om 8.30 uur gaan wij met z’n allen binnen kijken. Wat zit er in de schoen?

Woensdag 5 december (groep 1 t/m 8)
Sinterklaasfeest! De Sint brengt een bezoek aan De Notenbalk.
Alle kinderen verzamelen buiten in het vak van hun eigen klas. Zorg ervoor dat
uw kind om 8.30 uur buiten op het grote plein staat om te wachten op de Sint.
De kinderen hebben een dans ingestudeerd om aan Sinterklaas te laten zien.
Hierna zal in de studio het programma voor de groepen 1 t/m 4 plaatsvinden.
De groepen 5 t/m 8 gaan surprises uitpakken in hun eigen klas.
Ouders zijn van harte uitgenodigd op het plein om de aankomst van Sinterklaas mee te
maken. Wij vragen u om achter de lijnenplaats te nemen.

Donderdag 6 december (groep 1 t/m 6)
Groepen 1 t/m 6 mogen een Sintcadeautje meenemen naar school. Let op welk
cadeau gekozen wordt. Kleine onderdelen zijn niet handig. De kinderen gaan met hun
cadeau spelen.
Wij wensen iedereen een zeer gezellig Sinterklaasfeest.
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