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AGENDA
Donderdag t/m
vrijdag

13 en 14
februari

School gesloten i.v.m. studiedagen (analyse CITO-toetsen
en maken van nieuwe groepsplannen)

Maandag

24 februari

Start muzieklessen door docent Muziekschool
Uitreiking rapporten

Maandag t/m vrijdag

24 t/m 28
februari

Rapportgesprekken en
adviesgesprekken groep 8

Maandag

2 maart

Start inschrijvingen voortgezet onderwijs

Dinsdag

3 maart

Start creatief circuit Wherelant voor kinderen vanaf groep 3.

Vrijdag

6 maart

Studiedag over thematisch onderzoekend leren en
De Vreedzame School. School gehele dag gesloten

ALGEMEEN NIEUWS

Personeelszaken
Juffrouw Cora herstelt momenteel van een operatieve ingreep. De verwachting is dat zij na de
voorjaarsvakantie het werk weer kan hervatten. Inmiddels is juf Gerda zover hersteld dat zij
na de voorjaarsvakantie weer 2 dagen volledig inzetbaar is. Hierdoor kan eindelijk de situatie
in groep 7 worden genormaliseerd. Op maandag en vrijdag wordt groep geleid door juf Gerda
en op dinsdag, woensdag en donderdag door juf Cora.
In de week na de voorjaarsvakantie worden de kind-oudergesprekken gevoerd. De gesprekken
met de leerlingen van groep 7 en hun ouders, verzorgers zijn verschoven naar de week van 2
maart.

Creatief circuit Wherelant
Op 3 maart starten de naschoolse creatieve lessen van Cultuurhuis Wherelant. De aanmelding
verlopen via Wherelant. Bij de vorige nieuwsbrieven heeft u de verdere informatie
ontvangen.
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Muzieklessen
Op maandag 24 februari starten de wekelijkse muzieklessen door
muziekdocent Titia Bloemhof van de Muziekschool Waterland.
Titia zal dit schooljaar 10 weken de
muzieklessen verzorgen in alle groepen. Na
de zomervakantie worden deze lessen
voortgezet. Ter verrijking van de lessen
hebben we diverse flitsende muziekinstrumenten (boomwhackers en
klankstaven) aangeschaft.

Wijkkoor voor leerlingen van groep 3 en 4
Vanaf donderdag 4 maart kunnen de leerlingen van groep 3 en 4 na schooltijd gaan zingen in
het wijkkoor Purmer-Zuid. Samen met kinderen van de andere scholen in de omgeving gaan
de leerlingen onder leiding van een dirigent toewerken naar een spetterend optreden aan het
eind van het schooljaar. Het wijkkoor repeteert iedere donderdag van 14.15 uur tot 15.00 uur
op ’t Pierement. In de bijlage vindt u meer informatie over de aanmelding.

Leerling tevredenheidsonderzoek
Wij vinden het belangrijk te weten hoe de leerlingen over onze school denken. Jaarlijks vullen
de leerlingen uit groep 6, 7 en 8 op de computer een vragenlijst in over hun welbevinden op
school. Hiervoor gebruiken wij een vragenlijst van “Scholen op de kaart”. De resultaten van
dit anonieme onderzoek worden aan het eind van het schooljaar gepubliceerd op onze pagina
op www.scholenopdekaart.nl. De rapportage van de sociale veiligheidsvragen die de
leerlingen van groep 7 en 8 invullen wordt doorgestuurd naar de inspectie.
In januari hebben de leerlingen de vragenlijst ingevuld. Wij zijn trots op de feedback die de
leerlingen ons geven. Onderstaand de resultaten (op een schaal van 1 tot 10) in schooljaar
2018-2019 en schooljaar 2019-2020.
Algemeen:
Hoe tevreden zijn de leerlingen over de school?
Over school:
Hoe vind je het op school?
Hebben jullie een leuke klas?
Vind je het leuk om met de kinderen in je klas om te
gaan?
De lessen:
Ben je tevreden over wat je leert op deze school?
Vind je de regels op school duidelijk?
Ben je tevreden over de uitleg van je juf/meester?

2018-2019
8,1

2019-2020
8,4

7,8
7,0
7,6

8,0
7,7
8,0

8,8
8,9
8,6

9,0
8,7
9,0
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Vertelt de juf duidelijk wat je goed of fout doet?
Helpt je meester/juf je goed als dat nodig is?
Welk rapportcijfer geef je de school
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8,2
8,4
8,3

8,3
8,9
8,5

De Vreedzame School blok 4: We hebben hart voor elkaar
In blok 1 hebben we een fundament gelegd voor een positief klimaat en een positieve omgang
met elkaar, waarin de kinderen op een prettige en veilige manier samen werken en spelen.
In blok 2 hebben de kinderen geleerd hoe ze op een ‘vreedzame’ en constructieve
manier conflicten en ruzie zélf kunnen oplossen.
In blok 3 hebben de leerlingen belangrijke communicatieve vaardigheden zoals; duidelijk
communiceren, goed luisteren, vragen stellen, verplaatsen in het gezichtspunt van een ander
en een verschil van mening overbruggen geleerd.
In blok 4 staat het omgaan met gevoelens centraal. In de eerste plaats omdat het snel en op
een juiste manier omgaan met gevoelens van essentieel belang is voor een goede
communicatie en samenwerking tussen mensen. In de tweede plaats omdat gevoelens vaak
een belangrijke rol spelen in conflicten.
Hoe we ons gedragen wordt grotendeels bepaald door onze
gevoelens. Emotionele intelligentie wordt gezien als de kunst
om gevoelens van onszelf en van een ander te
kunnen herkennen en om goed om te kunnen gaan met onze
eigen emoties en emoties binnen relaties met anderen. Ook het
zelfbeeld en zelfvertrouwen zijn bepalend voor de manier
waarop mensen met elkaar omgaan. De ervaring leert dat
wanneer groepen beter in staat zijn gevoelens met elkaar te
bespreken, deze succesvoller zijn en hogere prestaties
halen. De Vreedzame School streeft ernaar om een klimaat in
de klas en de school te ontwikkelen waarin iedereen zich prettig
voelt. Hierbij hebben de kinderen “hart voor elkaar”: een
zorgzame houding naar elkaar. Dit gaat een stuk gemakkelijker
wanneer kinderen in staat zijn om hun gevoelens te benoemen en wanneer kinderen zich
kunnen inleven in de gevoelens van een ander.

Jeugdsportpas
Via de website www.spurd.nl kunt u meer informatie vinden over de Jeugdsportpas. Door
gebruik van deze pas kunnen leerlingen op een voordelige manier kennismaken met
verschillende sporten. Op de Jeugdsportpas meer in de aandacht te brengen ontvangen de
leerlingen deze week allemaal een polsbandje.
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Start voorjaarsvakantie
Donderdag en vrijdag gaan de leerkrachten de opbrengsten van de CITO-toetsen analyseren.
We starten met de opbrengsten op schoolniveau, waarna er doorgeschakeld wordt naar de
opbrengsten op groepsniveau en op leerlingenniveau. Daarna worden de plannen voor het
tweede deel van het schooljaar gemaakt.
Voor onze leerlingen begint de voorjaarsvakantie dus 2 dagen vroeger. Wij wensen iedereen
een fijne voorjaarsvakantie.

Onze Schoolmaatschappelijk werker
Beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Martijn Ruigewaard en ik werk als Schoolmaatschappelijk
werker op ‘t Pierement. Ik heb op woensdag inloopspreekuur van 9.00
uur tot 10.30 uur.
U kunt bij mij terecht voor vragen over opgroeien en opvoeden en de
samenwerking met school.
Of misschien zit u zelf in een fase van uw leven waarin bepaalde vragen spelen. Samen kunnen
we op zoek gaan naar een passend antwoord of de plek waar u dit kunt vinden.
Vriendelijke groet, Martijn Ruigewaard, m.ruigewaard@smdzw.nl
VAKANTIES / STUDIEDAGEN 2019-2020
Vakanties:
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

15-02-2020 t/m 23-02-2020
25-04-2020 t/m 10-05-2020
04-07-2020 t/m 16-08-2020

Feestdagen:
Goede vrijdag
2e Paasdag:
Hemelvaartsdag
+ vrije vrijdag:
2e Pinksterdag:

21-05-2020 t/m 22-05-2020
01-06-2020

Studiedagen:
Donderdag
Vrijdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Dinsdag

13-02-2020
14-02-2020
06-03-2020
11-05-2020 vanaf 12.00 uur
15-06-2020
16-06-2020

10-04-2020
13-04-2020

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF VERSCHIJNT OP VRIJDAG 6 MAART 2020
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