Agenda
Vrijdag 15 oktober
Afsluiting Kinderboekenweek

Maandag 18 t/m vrijdag 22 oktober
Herfstvakantie

Wat een gezelligheid deze week! Swingende kinderen tijdens de opening van de
kinderboekenweek waarbij zelfs de enorme regenbuien de pret niet konden drukken.
Hartelijk dank aan juf Siglien en Juf Hester voor alle voorbereidingen en leuke plannen.
Deze week is het D.E.A.R week. D.E.A.R staat voor Drop Everything And Read. Op
onvoorspelbare tijden, ergens midden op de dag, gaat er een toeter door de gangen van de

school en laten we de boel de boel en gaan we gezellig samen lezen. Op een stoel, onder de
tafel, in de gang etc. Het zorgt voor leuke plaatjes!

Fantastisch! De eerste leesboeken zijn ook al gedoneerd. We zijn benieuwd of de infogram-grafiek
gaat groeien op het raam van de multi-functieruimte! Kijk dit weekend nog eens goed thuis. Zijn
er nog boeken te doneren? Prentenboeken en leesboeken in goede staat in alle talen zijn van harte
welkom! Stop het alvast in de rugzak van je kind dit weekend en laat het maandag mee naar
school nemen! Op dit moment staat groep 3 aan kop, met groep 4 op een prachtige tweede plek.

Deze week is de schoolfotograaf ook geweest, alle groep zijn weer op de foto gegaan. We zijn
nog even in afwachting van de fotograaf of hij nog een plekje vrij heeft om op korte termijn
nog terug te komen om de kinderen en leerkrachten die afwezig waren ook nog even te
fotograferen.

Loop met je kind mee in het ochtend-kijkje in de klas
De afgelopen anderhalf jaar hebben wij jullie ouders gemist bij ons op school. Tegelijkertijd
hebben wij de kinderen zien groeien in hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Wij zijn
trots op de stappen die zij hebben gemaakt. Wij zouden graag de voortgang van deze mooie
stappen willen behouden. Uiteraard zijn wij ook blij jullie weer te mogen ontvangen.
Om alle ouders van de groepen 1 t/m 3 de gelegenheid te bieden een kijkje te nemen in de
groep, zullen jullie binnenkort een uitnodiging ontvangen van de groepsleerkracht. In de
uitnodiging staat hoe je je in kunt schrijven voor een van ochtenden van 8.30-8.45 uur.

Trouwens, het is ontzettend leuk om te zien dat er enthousiaste ouders op school aan het
voorlezen zijn in het kader van de kinderboekenweek. In de bovenbouw zijn er ouders met
veel passie gastsprekers in de klassen om over hun beroepen te vertellen. Mooi in het thema
van de Kinderboekenweek. Schoolbreed zullen er ook weer mogelijkheden komen om je als
hulpouder bij o.a. IPC-lessen aan te melden. Hartelijk dank voor het tijd vrij maken in jullie
agenda hiervoor!

Kinderboekenweek
In de Kinderboekenweek wijzen wij jullie graag op het mooie gebaar van boekhandel
Paagman (tip van één van onze ouders). Zij stellen 20% van het totaalbedrag van
alle, tijdens de Kinderboekenweek en herfstvakantie, aangeschafte kinderboeken
beschikbaar om boeken voor de schoolbieb aan te schaffen!
Mochten jullie toevallig in deze periode een mooi boek aanschaffen, dan ontvangen wij het
bonnetje graag! Zo kunnen we hopelijk ook mooie nieuwe boeken voor de schoolbieb
aanschaffen.
Fotovraag: sturen jullie ons een foto van de allerleukste, allergrappigste, allerbijzonderste
plek waar jullie kind(eren) tijdens de Kinderboekenweek heeft (hebben) zitten lezen? In het
bos, onderweg, in het museum... De foto’s mogen gemaild worden naar de groepsleerkracht.
Dan printen wij ze uit en hangen we ze gezellig op in de schoolbieb.
Studiedagen: waar is het team mee bezig?
Op de laatste dag van de zomervakantie en de dag voor Prinsjesdag is het team druk bezig
geweest met het IPC. Omdat een curriculum voortdurend in beweging is, en om aan te
blijven sluiten bij welke kennis en vaardigheden de leerlingen nodig hebben, is dat ook
belangrijk voor ons als team. Samen zijn we aan de slag gegaan met de IPC Leerwand die
het leerproces zichtbaar maakt. Hoe kunnen we deze leerwand een interactief en levend
onderdeel maken in de klas? Hoe kunnen we leerlingen in hun kracht zetten en dit zichtbaar
maken in de klas? Tevens zijn we gaan kijken naar welke rijkdom kinderen elke dag
meenemen de school in, meertaligheid en identiteit gaan hierin hand en hand.
Enkele jaren geleden is de Willemsparkschool begonnen met HGW (Handelingsgericht
werken). Dit is een doelgerichte, cyclische manier van werken waarbij leerkrachten het
onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften en de omgeving van de leerling. Daarbij

concentreren leerkrachten zich op positieve aspecten. Verschillen tussen leerlingen zijn
groot en door in te spelen op deze individuele behoeften, kom je tegemoet aan wat een
leerling nodig heeft. Door middel van deze manier van werken willen wij de kwaliteit van
het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren.
Omdat er de afgelopen jaren wisselingen in het team zijn geweest, vinden we het belangrijk
om samen in gesprek te gaan over onderwijs en hoe wij dit vorm willen geven op de
Willemsparkschool.
Interne Begeleiding en Remedial Teaching
Af en toe lopen wij op school aan tegen onbegrip bij ouders omdat er niet per direct
handelingsplannen klaar zijn of een antwoord volgt op een e-mail. Ter informatie delen wij
hier aanvullende informatie over onze zorgstructuur.
Graag attenderen wij jullie erop dat het eerste aanspreekpunt in geval van zorgen de
groepsleerkracht blijft.
Esther Reinders is intern begeleider voor de groepen 1,2, 4 en 5.
Annemieke van Vliet is intern begeleider in groep 6 en 7.
Samen delen zij de verantwoordelijkheid voor groep 8.
De intern-begeleider-tijd van Esther Reinders is op dinsdag.
De intern-begeleider-tijd van Annemieke is op donderdag (om de week). Op andere dagen
zijn zij wel op school, maar dan zijn zij samen de groepsleerkrachten van groep 6.
Dirk-Jan van Weert werkt op donderdag als remedial teacher in de bovenbouw. Roshni
Jhagru ondersteunt groep 3 en 4 als remedial teacher op maandag en dinsdag als tijdelijke
extra ondersteuning vanuit de extra corona-subsidies vanuit de overheid. Juf Roshni is
daarnaast ook groepsleerkracht in groep 4.
Motorische ontwikkeling bij kleuters
Onlangs heeft u misschien wel op het nieuws gehoord dat er extra zorgen zijn omtrent de
motorische ontwikkelingen van de kleuters na de vele lock downs. Met de komst van
meester Thijs hebben wij de gymuren kunnen uitbreiden op school. Hierdoor krijgen de
leerlingen van groep 1 en 2 sinds de start van dit schooljaar ook gymles van meester Thijs
naast het bewegingsonderwijs dat zij van hun eigen groepsleerkracht krijgen. Extra
aandacht voor bewegen geeft de kinderen hopelijk de gewenste ‘boost’ en draagt natuurlijk
bij aan een gezonde levensstijl waar de kinderen ook lekker hun energie kwijt kunnen en

hun sportieve talenten kunnen ontwikkelen. Trekken jullie er vooral zelf ook op uit en laat
kinderen lekker klauteren en klimmen in het bos tijdens de droge momenten in herfst.

