Start van het schooljaar
De vakantie zit er op. Hopelijk heeft u met uw gezin een goede tijd gehad de afgelopen 6 weken.
Zoals u heeft vernomen, heeft een leerling van de school zijn vader verloren. Er is vanuit school
regelmatig contact geweest met dit gezin en ook Pjotr pakt de draad weer op.
De afgelopen week was het gehele team al volop in bedrijf. De klassen zijn weer mooi ingericht en er
is volop nagedacht over het komende schooljaar. We zijn klaar voor het nieuwe schooljaar! Ook onze
nieuwe leerkracht, Imke, die in groep 5 gaat lesgeven, was hier volop bij aanwezig. U vindt haar
kennismakingsbrief onderaan deze info.
De koffie staat klaar
Op woensdag 29 augustus kunt u om 8.30 uur een kop koffie
drinken in de school (bij mooi weer buiten) om zo met elkaar
het nieuwe schooljaar in te gaan. Het is een informeel
samenzijn voor alle ouders die daar tijd voor hebben. Komt u
ook?

Schoolontwikkeling
Gisteren hebben we met het team een studiedag gehad waarbij ‘eigenaarschap’ ’s morgens op de
agenda stond.
Waarom vinden we eigenaarschap voor de kinderen zo belangrijk? Wat betekent dat voor ons als
team? Hoe kunnen we de kinderen meer eigenaarschap geven? Anders dan dat mensen soms
vermoeden, staat ‘eigenaarschap geven’ haaks op ‘doen waar je zin in hebt’. Wel staat het voor eigen
keuzes maken binnen kaders en met begeleiding van de leerkrachten. Eigenaarschap geeft een boost
aan het leren als de kaders en structuren voor de kinderen duidelijk zijn en de leerkracht volledig op
de hoogte is van de leerlijnen en de te behalen doelen.
In het middag deel hebben we met elkaar de lessen voorbereid voor de komende periode. We zijn
aan de slag gegaan met de gegevens uit de overdracht voor de zomervakantie. Waar staan de
kinderen per vakgebied en wat hebben ze nodig voor een volgende stap? Wat betekent dit concreet
voor de lessen die we vanaf maandag gaan geven?
En we hebben verder nagedacht over de Notenbalk als lerende organisatie: Na een terugblik op waar
we nu staan hebben we ons de vraag gesteld: Wat betekent eigenaarschap voor onszelf en voor ons
samenwerken binnen het team.
Daarnaast zijn er lopende zaken gepasseerd; invulling van de plusklas, de MR leerkrachtbezetting,
teambuilding.
Deze dag heeft ons allen veel energie en inspiratie gegeven om de ingang gezette ontwikkelingen
verder voort te zetten! U wordt hiervan via de info’s en de maandbrieven van de leerkrachten
gedurende het schooljaar verder op de hoogte gehouden.

Driehoeksgesprekken
Dit schooljaar zullen we starten met het voeren van driehoeksgesprekken. Dit zijn gesprekken
waarbij het kind, de ouder(s) en de leerkracht aanwezig is. Deze gesprekken zullen al snel gaan
plaatsvinden; te weten tussen 3 september en 5 oktober (m.u.v. de week waarin de groepen op
kamp gaan). U ontvangt dus zeer spoedig een uitnodiging voor inschrijving.
Waarom gaan we driehoeksgesprekken voeren? We vinden het
belangrijk om kinderen eigenaar te laten zijn van hun eigen
leren. We willen dus zoveel mogelijk met uw kind praten i.p.v.
over uw kind. Tegelijkertijd vormen ouders-kind en leerkracht de
‘gouden’ driehoek als het om het leren van het kind gaat en bent
u als ouder ervaringsdeskundige. We vinden het belangrijk dat u
weet wat we met de kinderen bespreken en deelnemer bent,
zowel als het gaat om de ontwikkeling op het leren bij de vakken,
als het leren aangaande het sociaal-emotioneel welbevinden.
Aan de hand van ervaringen die we gaan opdoen, gaan we kijken of we de driehoeksgesprekken in de
toekomst ook voor de jonge kinderen gaan inzetten (groep 1-2-3).
Waarom gaan we driehoeksgesprekken al zo snel in het nieuwe schooljaar voeren? De meeste
kinderen krijgen een nieuwe leerkracht in een nieuw schooljaar. Op deze manier heeft u aan het
begin van het schooljaar al een eerste ontmoeting met de nieuwe leerkracht van uw kind(eren) en
ziet u de leerkracht in gesprek met uw kind. Een waardevolle eerste kennismaking!
De beginsituatie is niet voor iedere groep gelijk, dus hieronder een globaal overzicht van de
organisatie hiervan tussen 3 september en 5 oktober;
 Groep 1-2-3; start met gesprekken waarbij alleen de ouders aanwezig zijn.
Driehoeksgesprekken worden mogelijk later in het jaar gevoerd.
 Groep 4-5-6-7; driehoeksgesprekken in bovengenoemde periode, waarbij groep 5 de
gesprekken vanaf oktober start i.v.m. start nieuwe leerkracht per 1 oktober.
 Groep 8; De kinderen van groep 8 hebben net voor de zomervakantie een gesprek met de
leerkracht gevoerd over wat ze in groep 8 nodig hebben in hun persoonlijke
(leer)ontwikkeling. Om die reden zullen de driehoeksgesprekken van groep 8 in november
plaatsvinden.

Uitstraling schoolgebouw
We zijn er trots op dat we nu ook aan de
buitenkant van het gebouw kunnen laten
zien waar we voor staan. Op 6 groene
panelen van het gebouw staan onze
kernwaarden enthousiasme,
samenwerken, reflectie, creativiteit,
respect en uitdagen verbeeld. Daarnaast is
het duidelijker zichtbaar waar onze
hoofdingang is.

Beste ouders en leerlingen van De
Notenbalk,
Ik ben blij en trots dat ik vanaf 1 oktober mag werken op jullie school. Mijn
naam is Imke van der Meer, 34 jaar en momenteel werkzaam op
basisschool De Regenboog in Woerden, de stad waar ik woon. De afgelopen
8 jaar heb ik op deze school gewerkt in de groepen 6 en 5. Voordat ik hier
werkte zat ik in de invalpool. Hierdoor heb ik 9 jaar geleden een paar
maanden op de Notenbalk gewerkt als invalleerkracht. Omdat deze school
altijd in mijn geheugen gebleven is, heb ik gereageerd toen er een vacature vrij kwam.
In de klas vind ik het belangrijk dat er hard gewerkt wordt, maar humor en ontspanning
moeten ook een goede plek hebben. Ik ben niet zo goed met schooltuintjes, maar beloof
mijn best te doen.
Ik hou van reizen, hardlopen en speel graag gitaar.
Ik verheug me erop om met jullie aan het werk te gaan. Tot 1 oktober!
Aanwezigheid directie
Tot 1 oktober geeft Tonny les aan groep 5 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Dit betekent
dat zij alleen de woensdag heeft voor directietaken.
Om die reden zal ik, Wilma, tot 1 oktober aanspreekpunt zijn voor ouders en ziet de verdeling van
mijn werk over de 2 scholen er als volgt uit.
Notenbalk
Notenbalk of Bavo
Bestuurswerk buiten de scholen

Maandag - donderdag
Woensdag - vrijdag
Dinsdag

Voor groeps- of kindgerelateerde vragen, is net als anders natuurlijk de groepsleerkracht uw eerste
aanspreekpunt.
Bij afwezigheid op de Notenbalk ben ik altijd bereikbaar per mail op
vissenberg@kalisto-basisonderwijs.nl

