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Trekvogels

Allerzielen

Leerkrachten

Na 30 jaar in het onderwijs werk-

De kinderen van de bovenbouw luisteren

Op 19 oktober j.l. heeft de Keerkring

zaam te zijn geweest gaat Anneke

Onderwijs Ondersteunend Personeel
Met ingang van 1 oktober 2011 is Caroline

aandachtig naar de instructie voor het

afscheid genomen van Juf Wytske Elshof.

van der Voren stoppen met werken

Bovée gestopt met haar werkzaamheden

bloemschikken. Ze gaan een kleine bloe-

In de herfstvakantie werd ze 63 jaar en

bij de Albert Schweitzerschool. Het

als secretaresse bij het bestuurskantoor van

menattentie maken die later op de avond

dat leek haar een goed moment om te

team gaat een warme betrokken

Aves. Nadat zij in 2010 de 3-jarige beroepsop-

Ik ben Wilma Meijer en ik werk sinds 1998 op

informatieve boekjes die over het thema

op de begraafplaats neergezet wordt. Het

stoppen.

collega missen en de kinderen een

leiding Integratieve Psychotherapie had af-

de Albert Schweitzerschool bij de kleuters.

van het prentenboek gaan. Zo werken

vleugels
Nieuwsbrief van Aves bestemd voor bestuursleden,
personeelsleden, MR-leden en ouders.

is namelijk 2 november, Allerzielen, een

“Ik heb het met heel veel plezier gedaan

leerkracht die vooral met heel veel

gerond, merkte Caroline dat ze de behoefte

we op een speelse wijze aan doelen als

katholieke herdenkingsdag ter nagedachte-

en ik zal vooral de kinderen erg missen.

liefde al die jaren haar werk heeft

had om meer voor mensen te kunnen bete-

Wij doen op school veel aan leesbevorde-

taalontwikkeling en leesbevordering. Ieder

nis aan overleden dierbaren.

Ik kijk op een mooie periode in het on-

gedaan. Het team van de Albert

kenen op het persoonlijke vlak. Inmiddels is

ring en elk jaar maak ik samen met nog 3

doet dat op zijn eigen niveau. De vertel-

derwijs terug”, aldus Wytske Elshof.

Schweitzerschool wenst haar alle

ze een eigen praktijk gestart. Haar collega’s

collega’s een schoolleesplan. Hierin staat

tassen zijn gemaakt samen met een groep

Na de uitleg gaat de groep voortvarend

Met zang, toneel, een speurtocht door

goeds voor de toekomst met haar

zullen haar, vanwege de rol de ze speelde

wat we het komende jaar in de groepen 1

enthousiaste ouders. Ook dit schooljaar

aan de slag. In een geconcentreerde

de wijk en een receptie werd ze uit-

partner Henk samen.

als actief meedenkende collega binnen het

t/m 8 gaan doen om het lezen te bevorde-

gaan we weer verder met het maken

werksfeer dienen de eerste oogstrelende

gezwaaid.

ren. Een onderdeel in dit plan is het ma-

van nieuwe verteltassen. Omdat ouders

resultaten zich aan. Opeens wordt de

ken en ontwikkelen van verteltassen voor

hieraan meewerken, ontstaat er meer be-

rust bot verstoord door angstaanjagend

de onderbouw. Een verteltas is een tas

trokkenheid en een betere samenwerking

meidengegil. Uit het, in de herfstvakantie

Vervolg van pagina 3, Onthulling logo Titus Brandsma

waar een prentenboek in zit. Ook komen

tussen school en ouders. Vind je het leuk

geïmporteerde Deense mos, bestemd voor

resultaat een open, ruim en bouwkundig

vertrouwde denkbeelden los te laten

rechte, voor Nagele bekende, vormen zien.

Feest vieren is ﬁjn

in deze tas allerlei attributen te zitten

om eens een verteltas te komen bekijken

een attractief herfstarrangement op een

bijzonder monument. Door het veelvuldig

en weer nieuwe te bedenken’. Pau-

Twee voormalige gebouwen passen mooi in

Gezellig samen zijn

die betrekking hebben op het boek. Veel

kom dan gerust langs.

van de tafeltjes in mijn achtertuin en nu

gebruik van glas ontstaat een verbinding

lien spreekt haar dank uit naar team,

elkaar en vullen elkaar aan. Beide identitei-

aanschouwelijk materiaal dus. Als extra

Om een indruk te krijgen, hieronder een

toch maar opgeofferd ten behoeve van het

tussen de school, de natuur en de ruimte

bestuur en ouders voor het vertrou-

ten blijven zichtbaar.

uitbreiding komen er ook nog spelletjes

foto van de verteltas met het prentenboek

goede doel, kruipen allerlei spinnetjes, tor-

van het dorp Nagele.

wen dat, ook op de lastige momenten,

Net voor de opening dreigde het uitvallen

in zoals memorie, kwartet of lotto en

Rupsje Nooitgenoeg.

retjes en oorwurmen de vrijheid tegemoet.

steeds naar elkaar is uitgesproken.

van de stroom nog weer roet in het eten te

Cola en slavinken

Na de toespraak wordt het nieuwe

gooien. De organisatie ging ook nu voort-

ongedierte verdwijnt ook de rust.

openingswoord dat het samenvoegen van

logo, gemaakt door Judith Hut, onthuld

varend aan de slag en wist ook deze hobbel

‘Getver, sla dood, hier trap erop!

de twee scholen een mooie maar ook een

door voorzitter Leo Breukel en Paulien

te nemen. Titus Brandsma is klaar om op

lastige opdracht was. ‘Het vergt moed om

Elshof. Het logo laat de hoekige en

eigen kracht verder te gaan.

hier niet de fauna betreft.

have. Redt wat er te redden valt en zoekt

Het ei gelegd

voor elke ‘buitenlander’ een veilig onderko-

Broedsels

Slingers in de bomen
Lekker eten en drinken

Directeur Paulien Elshof vertelt in haar

Eén leerling ontfermt zich over de levende

Gedicht De Wegwijzer

Familie en vrienden komen

Hilariteit alom. Met het wegkruipend

Het is duidelijk dat de Allerzielengedachte

Winterfeest

kantoor, zeker missen.

Jus en Leon

Wat brengt de toekomst?
school. Als Titus Brandsma, school voor katholiek en openbaar onderwijs

bestuur erg belangrijk. Meer

gaat de school verder in het gemoderniseerde gebouw van de openbare

scholen onder één dak, of waar

school. Wat een bijzonder gezicht!

wenselijk samenvoegen? Maar

Jus en Leo, van harte gefe-

in ieder geval met behoud van

liciteerd. Jullie hebben met

Enthousiaste, maar ook ge-

naar een kindcentrum in

de identiteiten. Wij denken ook

dit mooie gedicht over de

De volgende diploma’s zijn afgelopen

spannen, kindergezichtjes op

Nagele. In de krant stonden al

aan samenwerking met peuter-

winter een prijs gewonnen.

leerling niet zo taakgericht, maar nu heeft

periode behaald:

de eerste schooldag. Zoekend

veel artikelen over dorpen en

speelzalen en buitenschoolse

Deze komt zo snel mogelijk

hij zijn doel gevonden.

Akte bewegingsonderwijs

Master Specialist Begeleiden (S-VIB)

naar het nieuwe lokaal, met

kindcentra en u heeft van ons

opvang. Per dorp of wijk zijn

naar jullie toe.

'TTKZ.GXZ\KRJ'RHKXZ9IN]KOZ`KXYINUUR

in hun kielzog nieuwsgierige

een brief hierover ontvangen. De

er waarschijnlijk nog wel meer

ouders. Oude en nieuwe ge-

verwachting is dat scholen van

wensen. Kortom: er staat
genoeg te gebeuren.

 0UNGTTKYJK0UTM9VXOTMVRGTQ
 0UTTKQK\GT3GGTKT9Z0UYKVNYINUUR

hebber ‘sorry’ zeggen voor het feit dat zijn

dochtertje van Jessica Goosen (Roderik van Voorstschool)

bloemetje niet de gewenste aandacht heeft

zichten, andere leerkrachten,

de nood een deugd gaan maken.

13 augustus 2011

Gijs

gekregen. ‘Juf ik vond het zo’n bijzonder

vertrouwd of nieuw gebouw,

Gezien de te verwachten verdere

zoontje van Ella van Essen (Wegwijzer/Wissel)

torretje’. Niet gehinderd door z’n motori-

maar alles mooi. Veel plezier

leerlingenkrimp zullen sommige

Lyon, Jóed

sche beperkingen imiteert hij met grove

in het nieuwe gebouw!

scholen (erg) klein gaan worden.

Leo Breukel

zoontje van Manon Lugtenberg (St. Paulusschool)

armbewegingen de voelsprieten van het

Wellicht is dit een opstap

Wat wil de (dorps-)gemeen-

Voorzitter College van Bestuur

4 september 2011

Julia, Merel

Deense kevertje. ‘Inderdaad heel bijzonder’.

dochtertje van Fianne Hemel (De Ark)

Voor sommige kinderen moet je het les-

Aves Stichting voor primair onderwijs

Leo Breukel, Liesbeth Quak,

23 september 2011

Elin, Jannie

doel gewoon bijstellen. Die geven op hun

Postbus 33, 8300 AA Emmeloord

Vivian Tevreden, Henriëtte Wentink,

In dit nummer:

dochtertje van Eva Poland (De Zevensprong)

eigen wijze een waardevolle betekenis aan

Jasmijnstraat 9, 8302 CL Emmeloord

Truus Vegterlo

Voorzitter Leo Breukel ώ Ben Muis over zijn ervaringen met de

Milan

Alle zielen.

zoontje van Sanderina van Smirren (invalleerkracht)
29 september 2011

Isabel Emma
dochtertje van Saskia van de Beek

‘De Wegwijzer’

schap dan? Dat is voor het

Meike

2 november 2011

Openbare TOM-school

Zoals u weet is in Nagele de openbare school opgegaan in de katholieke

5 juni 2011

20 augustus 2011

groep 4

men op de speelplaats. Doorgaans is deze

Aan het eind van de les komt de dierenlief-
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Vrijdag 11 november was een bijzondere dag op de Ark in Espel:

Snavels...

Ben Muis over zijn ervaringen
met de cursus Overblijfouder

Jeroen van der Boom
en NME bezoeken de Ark

Wist u dat...

Al gedurende vijf jaar is Ben Muis actief als overblijfouder op de scholen in Kraggenburg.

ook kinderen waarbij je een beetje maat-

Op vrijdag 11 november heeft basisschool de Ark

 YINURKTZKMKT]UUXJOMGGTNKZ¸MX[OZKT¹`OPT%-X[OZKTYZGGZ

Begonnen als vrijwilliger besloot Ben om, ook nadat hij geen kinderen meer op school had, zich

werk moet leveren. Hoe steekt dat kind

te Espel haar jaarlijkse 11 novemberactie voor

voor groenten en fruit eten op school. Appels, pruimen,

als overblijfouder blijvend in te zetten voor de scholen. Ben volgde, samen met een andere ouder,

in elkaar en hoe ga je daarmee om zijn

de 36e keer gehouden. Met Sint Maarten lopen

komkommers, tomaten en andere soorten zijn al aan bod

de overblijfcursus en ging met de aangereikte kennis aan de slag. Wij stelden Ben hierover

vragen die je je altijd moet blijven stellen.

de kinderen van groep 8 voor een goed doel. De

geweest. Nu maar hopen dat alle kinderen een gezond

kinderen hebben gekozen voor KWF Kankerbe-

eetpatroon kunnen vasthouden.

dan krijg je, zoals de Keerkring, een nieuw schoolgebouw.
 JK:OZ[Y(XGTJYSGGRMKYZGXZOYOTJKSUUO\KXHU[]JK\UUXmalige school van de Ringloop. Zij zijn nu een school voor

 KX]KKXYINURKT`OPTJOKSKKJUKTGGTJKGIZOK¸YINUKTSGGZjes’? Op deze manier worden er wereld breed weer veel
kansarme kinderen blij gemaakt met een goedgevulde doos.

een paar vragen.

Door hierover met de groepsleerkrachten
te praten kun je de kinderen beter be-

Rouw en Verdriet hebben afgesloten in de Allerzielenvie-

signalen van kinderen (hoe klein ze ook

grijpen en helpen. Goede afstemming en

cursus jou heeft opgeleverd?

zijn) iets moet doen. Even aanhoren, een

communicatie met de school is van groot

Groep 8 ging met zelfgemaakte spandoeken

Wat mij erg aansprak was het feit dat je

aai over de bol, even meelopen met het

belang.

en collectebussen en een zelfbedacht lied op

elkaars ervaringen en verhalen kunt delen.

kind kan soms al voldoende zijn om het

Op elke school spelen feitelijk dezelfde

probleem hanteerbaar te maken.

zaken. Door naar elkaar te luisteren en te

ring van 2 november en dat zij daarvoor de begraafplaats ’s
avonds mooi hebben verlicht?
Tijdens de kinderboekenweek hebben zij laten zien wie ze

haald.

In Kraggenburg zeker. En je moet er ook

Ik neem je mee

vluchtplan voor hun eigen huis.
scholencross was dit weer goed zichtbaar. Felicitaties voor
alle prijswinnaars!
basisscholen in de polder? Samen met de BSO ontstaan er her
en der kindcentra!
 KXKKTMKRJS[YK[SHKYZGGZ%*KRKKXROTMKT\GTJK2OINZ]GINter mochten in het museum in Utrecht de aftrap doen van

 KXNKKR]GZNKRJKTXUTJRUVKTUVJKYINURKT\GT'\KY%

pad. Ze hebben maar liefst 937 euro opge-

En... lukt dat een beetje?

leerlingen: ‘Wat doe jij bij brand?’ De leerlingen maakten een
 KXÃOTQMKYVUXZ]UXJZUVJKYINURKT%:OPJKTYJKPGGXROPQYK

 KKTGGTZGRVK[ZKXYVKKR`GRKTGGTNKZ\KXN[O`KT`OPTTGGXJK

 JKQOTJKXKT\GTJK3GXOGYINUUROT:URRKHKKQNKZZNKSG

strijding.

Ben; zou je kunnen aangeven wat de

katholiek en openbaar onderwijs.
 JKHXGTJ]KKX\KRKYINURKTNKKLZHK`UINZ%@OP\XUKMKTJK

zijn en waar ze voor staan.

het ‘geldexamen’. Dit tijdens ‘de week van het geld’. Gaan
deze leerlingen nu juist sparen of veel geld uitgeven?
 JKQOTJKXKT[OZ:URRKHKKQKXMHROP`OPTSKZNKZTOK[]3,)¸*K

 KX]KKX\URUVMKQR[YZKTMKYINORJKXJ]UXJZUSJKYINURKT

Pionier’. Zij kunnen nu nog meer genieten van de gymlessen

vertellen hoe je bepaalde dingen kunt op-

Om een goede overblijfouder te zijn

oog voor hebben. Als overblijfouders ob-

Een wereld zonder pijn

lossen kom je toch sterker uit de cursus.

kom je er niet alleen met een aai over

serveren we onze kinderen en probeer je

Help je mee

de bol lijkt me?

zaken op elkaar af te stemmen. Ikzelf vind

Want ziek zijn is niet ﬁjn

Kun je daarvan een voorbeeld geven?

Uiteraard niet! Het overleg en de commu-

het bijvoorbeeld heel vervelend wanneer

Het lijkt misschien wel raar totdat

Een goed voorbeeld is dat je kinderen

nicatie met de leerkrachten op de scholen

kinderen buiten de boot vallen op het

je weet wat ik bedoel

wanneer ze bij je komen altijd serieus

is ook van groot belang. Als overblijfou-

plein. Ik probeer altijd om deze kinderen

Een wereld zonder kanker, ja dat is

vember heeft bezocht om de kinderen extra

NME in de Noordoostpolder werd gepre-

moet nemen. Wat voor ons volwassenen

ders praten we op het plein veel over de

erbij te betrekken en dingen samen te

nu ons doel

aan te moedigen. ‘Door het kankeronderzoek

senteerd. De nieuwste lesbrief gaat over

een kleinigheid is kan voor jonge kinderen

leerlingen. Met veel leerlingen gaat het

doen. Dat lukt dan meestal ook wel. Wat

Help je mee?

te steunen, kunnen we met z’n allen werken

afvalverwerking in de Noordoostpolder

heel belangrijk zijn. Ik vind dat je met alle

tijdens het overblijven prima. Maar er zijn

mij ook altijd weer verbaast is de creati-

Geef wat geld voor KWF!

aan een wereld waarin we geen dierbaren

en heet “Afval, zo verwerkt”. Voor deze

viteit van kinderen bij het spelen. Na een

Droom je mee?

meer verliezen aan kanker. Ik ben er ontzet-

oﬃciële presentatie waren diverse gasten

Het nieuwe schooljaar 2011/2012 is al-

het afgelopen schooljaar doornemen en

voor een MR. Deze vraag hebben we als

bepaalde periode bedenken ze weer een

Geef wat geld voor KWF

tend trots op dat deze klas zich nu al op

uitgenodigd en ook het Muzisch Centrum

weer even op weg. Binnen de GMR zijn

er komt een gastspreker. Deze mevrouw

GMR bij het College van Bestuur neerge-

deze manier inzet.’

was present. Onder leiding van Harvey en

de eerste beleidsstukken alweer langs

zal ons op weg helpen om nog beter de

legd. Dit bleek inderdaad aanwezig. Dit

Suzan en met als thema Rommel en Ritme

gekomen. De GMR is versterkt met twee

jaarlijkse begrotingen te kunnen lezen en

format is aan alle MR’en verzonden als

begrijpen.

eventueel bruikbaar instrument voor een

andere activiteit die dan een tijdje in de
belangstelling staat.

Zou je de overblijfcursus dan ook aan-

van Aves een verzorgde uitstraling te geven? En heb je geluk

Jeroen van der Boom, die zeer betrokken is

in de nieuwe hal en ook nog lekker onder de douche.

Stand van zaken

Nieuws van de GMR

bij de campagne Sta op tegen kanker, vond

Ook was vrijdagmiddag 11 november de Ark

maakten de kinderen van groep 5 tot en

nieuwe leden; twee ouders van openbare

de actie zo speciaal dat hij de klas op 11 no-

de locatie waar de nieuwste lesbrief van het

met 8 muziek met ‘afval’.

geleding. Dick Bakker heeft inmiddels ook

te maken verslag. Wij staan altijd open

bevelen bij ouders?

afscheid van ons genomen, vanwege een

De hiervoor genoemde eerste beleidsstuk-

voor vragen en opmerkingen, ook in dit

Lijkt me wel. Het is voor iedere overblijf-

nieuwe functie binnen de stichting Aves

ken zullen de eerstkomende vergadering

nieuwe schooljaar; gmr@aves.nl

ouder goed om ervaringen uit te wisselen.

als directeur. Zoals het er nu uitziet, zullen

verder besproken en afgerond worden.

Onthulling logo Titus Brandsma

we voor hem binnen afzienbare tijd een

We hebben ook op ons e-mailadres alweer

leerkracht van katholiek/oecumenische

de eerste berichten van MR’en ontvangen.

mij goed bevallen en ik heb er zeker baat

Een ﬂinke rij teamleden verwelkomt op

de katholieke Titus Brandsmaschool sa-

men het team, de kinderen en de ouders

identiteit als nieuw lid mogen verwel-

Een van de vragen was of er een format

Annemieke van der Niet,

bij gehad en dingen geleerd.

vrijdag 21 oktober de gasten en genodigden

men te huisvesten in het gebouw van de

van het openbaar onderwijs.

komen. We hopen dan op standvastige

binnen Aves bestaat voor een jaarverslag

Voorzitter GMR

voor de opening van de vernieuwde Titus

Ringloop. Uitgangspunten hiervoor waren

De gemaakte bouwplannen werden

kracht volop het nieuwe jaar in te gaan.

Heb je nog goede tips voor

Brandsma, school voor openbaar en katho-

krachtenbundeling en versterking van

vrijwel ongewijzigd uitgevoerd met als

overblijfouder(s)?

liek onderwijs in Nagele.

de leefbaarheid van het dorp. De ideeën

We bereiden momenteel de komende

hiervoor waren in een vergevorderd sta-

jaarvergadering voor. Alle MR’en binnen

En daar komt bij dat de tijdsinvestering
(twee avonden) best wel meeviel. Het is

Maak met de kinderen duidelijke afspraken en trek als overblijfouders, samen met

Er is heel wat voorafgegaan aan de

dium toen er onverhoopt een kink in de

de stichting Aves zijn inmiddels via een

het schoolteam, éen lijn. Dat vind ik wel

totstandkoming van deze school en de

kabel kwam. Door verhuizingen kwam de

uitnodiging benaderd en we hopen ook

van belang. Ook een goede communicatie

plannen zijn door allerlei omstandighe-

Ringloop onder de opheﬃngsnorm van

dit jaar op een zinvolle, gezellige avond.

met de ouders is van cruciaal belang. Als

den meerdere malen gewijzigd.

23 leerlingen, waardoor de school moest

We zullen onszelf deze avond opnieuw

je die zaken goed invult komt het met

Het uiteindelijke plan was om de be-

worden opgeheven. Titus Brandsma

voorstellen, gezien de vele wisselingen

overblijven altijd goed.

staande openbare school de Ringloop en

moest alleen verder met daarin opgeno-

binnen de GMR, kort het jaarverslag van
Vervolg op de achterpagina

Met vriendelijke groet,

vleugels

Okido
Okido is een bovenschoolse tijdelijke voorziening voor kinderen uit groep 3, 4 en 5 waarbij de
eigen school aangeeft handelingsverlegen te zijn en plaatsing in het SBO nog niet wordt overwogen.

Doelgroep:

per week, gedurende 12 weken. ‘s Middags

verlengen tot maximaal 18 weken, indien

Kinderen van groep 3 t/m 5 met leer-

draait het kind op de eigen school mee.

dit nodig is om succeservaring op te doen,

problemen en/of gedragsproblemen

Er zitten gemiddeld zeven kinderen op

ULJK`UXMNKRJKXOTHKKRJZKQXOPMKT4G

en zorgen op het gebied van sociaal

Okido.

de periode op Okido gaat het kind in prin-

functioneren, werkgedrag en emotioneel

Binnen de observatiegroep wordt gewerkt

cipe weer volledig terug naar de basis-

welbevinden.

aan doelen op het gebied van emotio-

YINUUR*OZNUKLZTOKZVKXYsJKYINUUR\GT

nele ontwikkeling, werkhouding, gedrag,

NKXQUSYZZK`OPT

Doelen van Okido:

sociale vaardigheden, rekenen, taal, lezen

 .KZHOKJKT\GTKKTZOSKU[Z\UUXQOTJ

KTYINXOP\KT

Hoe is de toelatingsprocedure?

5TYSUZZUOY 0KHKTZMUKJ`UGRYPKHKTZ

*KHGYOYYINUURJUKZKKTGGT\XGGM\UUX

Er wordt gewerkt met een plan op maat

Okido via de PCL: de Permanente Com-

ling bieden aan de hand van de binnen

\UUXNKZQOTJ(OTTKT5QOJUQXOPMZNKZ

missie Leerlingenzorg. Ouders moeten

Okido gestelde diagnose en vastgesteld

kind extra aandacht en ondersteuning, die

NOKXYINXOLZKROPQZUKYZKSSOTM\UUXMK\KT

handelingsplan;

HOTTKTJKKOMKTHGYOYYINUURTOKZSUMKROPQ

*K6)2OYUTJKXJKKR\GTNKZYGSKT]KX-

 5TJKX`UKQKT]KRQKUTJKX]OPYHKNUKLZKT

OY*UUXTG[]MK`KZZKUHYKX\GZOKKTOTZKT-

QOTMY\KXHGTJ=KKX9GSKT4GGX9INUUR

de leerling heeft, met als doel om het

sief contact met de basisschool en met de

*KGGT\XGGMMGGZ\KXMK`KRJ\GTKKTUT-

kind binnen het reguliere basisonder-

ouders wordt nagegaan welke begeleiding

JKX]OPYQ[TJOMXGVVUXZ*K[OZQUSYZQGT

]OPYZKQ[TTKTHROP\KTHKMKRKOJKT!

het kind binnen de basisschool de beste

`OPT¶ZUKRGZKT·UL¶TOKZZUKRGZKT·(OPTOKZ

kansen biedt.

ZUKRGZKTSUZO\KKXZJK6)2JK`KGL]OP`OTM

tent en beter toegerust maken in de

In de observatiegroep werken de kinderen

en geeft advies over vervolgstappen.

begeleiding van de leerling;

`U\KKRSUMKROPQ[OZJKSKZNUJKTJOKUV

leerkracht en/of groep.
 *OXKIZKKLLKIZOK\KN[RVGGTJKRKKX-

 *KRKKXQXGINZKTYINUURSKKXIUSVK-

.KZ]KRHK\OTJKT\GTNKZQOTJYZGGZ

hun eigen school gebruikt worden. Als het

Okido is gehuisvest binnen basisschool

voorop.

nodig is worden andere materialen ge-

·*K@K\KTYVXUTM·OT+SSKRUUXJ

HX[OQZJOKUUQKKTVRGGZYQ[TTKTQXOPMKT

Werkwijze:

in de begeleiding op school na Okido.

4GSKTYZKGS5QOJU

*KQOTJKXKTHK`UKQKT5QOJUUINZKTJKT

+XOYKKTSUMKROPQNKOJUSJKVKXOUJKZK

Jeanet Bollema, intern begeleider

=OKJUKZKXSKKSKZ5TJKX]OPYIGLs%
Voor het tweede Onderwijscafé kwamen

¸5TK_KGXULRU\K¹\GT9ZK\OK'TT=G[]

'IIUXJKUTOYZK'YZXOJ([OPYYKKT:X[[Y

donderdag 17 november zo’n 50 Avescollega’s

wat kan die meid zingen en wat werd ze

Vegterlo van de Mariaschool sloten de

naar de Bottom. Het thema was dit keer

goed begeleid!

SOJJGMGLSKZZ]KKYSGXZRGVVKT]GGXHOP

‘Aves has got talent’. Genoeg talent in de

Wiebe Vonk, leerkracht van de Albert

OKJKXKKTK\KTRKQQKXQUTSKKHX[RRKT:[Y-

zaal maar niet iedereen stond te popelen om

Schweitzerschool, maakte de lachspieren

sen de optredens door was er voldoende

dat ten tonele te brengen. Na wat gelobby

los met de voordracht van een opstel over

gelegenheid om elkaar te ontmoeten en

vooraf waren er vijf optredens.

KKTYINUURXKOYPK

ZKMKTOKZKT\GTKKTJXGTQPKKTKKT]GXS

3GXPURKOT0GTYKRKKXQXGINZ\GTJK@K\KT-

(U\KTYINUURYSGTGMKX0UY:OSSKXSGTY

.KZZKGS\GT=OTJQXGINZNGJMKKT

sprong, beet het spits af. Begeleid op gi-

JXUKM`OPTYZKKTZPKHOPKTHKMKRKOJJK`OIN-

YVOPZJGZ`OPJKZKGS\KXMGJKXOTMNGJJKT

ZGGXJUUXOTZXUJ[Is0KXUKT1[VKXUVKTJK

`KRLUVMOZGGXKTHXGINZNKZROKJPK¶0GTZPKY

verruild voor een bezoek aan de Bottom.

`OPSKZNKZMK\UKROMKT[SSKX¸9UTMHOXJ¹

(R[KY·\GT)UXTKROY<XKKY]OPQZKTMKNUXK

.KZ]GYUTZYVGTTKTJMK`KRROM=GYPOPKX

\GT,RKKZ]UUJ3GI*GGXUV\URMKTJ¸.OKX

KTNKZT[SSKX¶.KZOYKKTTGINZ·\GT

TOKZHOP%1USJGT\URMKTJKQKKXSKKMK-

GGTJKQ[YZ¹\GT(R¤LKTKOTJOMKTJSKZ

Guus Meeuwis.

nieten, wordt het nog leuker!

NGVPK

vleugels

Met Sprongen Vooruit in de
onderbouw van OBS Koningin Juliana
/TMK+TZPKYHKMUTSKZKKTPGXKTRGTMK

SUSKTZTUJOMNKHHKT*GGXHOPOYSOPT

PKPGXKTMKRKJKTNKHZMKRKKXJGRY1259YKX

ervaring als bagage in de onderbouw aan

ervaring van groot belang.

KT¶OTPKNUULJ·NGJ`OZZKT`OKUUQHOP

HU\KTYZGGTJKI[XY[Y*OKKX\GXOTM]GY

3KZ9VXUTMKT<UUX[OZMKKLZJGGXHOP

39<ZKX[MSKZYVKRRKZPKYOTKKTGTJKX

UUQSOPTJXOPL\KKXUSNGGXZKHK\XGMKT

extra structuur en leuke, vernieuwende

SUJKXTKXPGYPKMKYZUQKTSGGXQRK[ZKXY

over de effecten van de cursus.

]KXQ\UXSKT+KTMKZGRRKTROPTOYTGZ[[XROPQ

QXOPMKTUTJKX]OPYGGTMKHUJKT`UGRYNKZ

¶4GZ[[XROPQNKHPKGR`U\KKRQOTJKXKT

niets nieuws, maar de manier waarop

HOPNKTVGYZ

rekenachtige vaardigheden geleerd al

MSV andere aanbiedingsvormen geeft,

JOKPGXKTJGZPK]KRNKKRTOK[]YMOKXOM

maakt het voor de kinderen een stuk

HKTZTGGX]GZ`U¹TI[XY[Y\UUXK^ZXG¹YZK

GGTZXKQQKROPQKX·

1RGGY.GJJKXOTMN

HOKJKTNKKLZ·`KMZ/TMKKTSKZKKTUVKT
blik stapte ze erin.

Als tweede winstpunt geeft Inge aan, dat
in geval van een duobaan de afstemming

¶<GTGLNKZKKXYZKSUSKTZMGLNKZSK

SGQQKROPQKXOYZKSGQKT.UKNGTZKXKT

KKTMUKJMK\UKR*KYVKRRKZPKY\URJUKT

]KJKSGZKXOGRKTKT]OKJUKZ]GZ%

SOPTYOT`OKTY[OZYZKQKTJGGTJK\UUX]GGXJKTJOKPKSGM\KX]GINZKT\UUX

¶/Q\UTJJKI[XY[Y`UVXGQZOYINJGZOQ

QRK[ZKXY*KOJKKvTKXGINZKX`OPTVXOSG

elke keer weer zin had om de besproken

UTJKXHU[]JKTNKZ`OPTSUUOKSGZKXOG-

YZULUTSOJJKRROPQOTVXGQZOPQZKHXKTMKT

RKT·

5UQQXKMKT]KOJKKvTGGTMKXKOQZUSJK
diepte in te gaan met de betere leerling.

¶.KKR\KKR\GTNKZGGTHUJ\UUXJK

*GZ\OTJOQKXMÂPT·

QOTJKXKTOTMXUKVKTOYMKYZUKRJUVPK
gevoel van wat kinderen op een bepaald

:UZYRUZ\UKMZ/TMKNOKXGGTZUK ·*GZ]GZ

Leerkringen; leren van en met elkaar
/TLKHX[GXOYZGXZKT

ten van groep 1 en 2 (en belang-

HOPKKTQUSYZKTJOKMKVRGTJYZGGTUVLK-

drie Leerkringen:

stellenden).

HX[GXOSGGXZKTGVXOR\GT

 5SMGGTSKZ-KJXGMYVXUHRKSGZOKQ

´[[X(RUQJK`KSUSKTZKTGR\GYZOT

deze Leerkring staat in het teken

 4K[XU2OTM[zYZOYIN6XUMXGSSKXKT426

\GTOJKKvT[OZ]OYYKRKTNUKUS

is een techniek / methodiek die op

te gaan met gedrag van kinderen

\KXYINORRKTJK]OP`KKT\UUX\KXYINOR-

Belangstelling? Dan inschrijven!

JGZ]OPGRYVXUHRKSGZOYINKX\GXKT

lende doeleinden inzetbaar is. Benieuwd

/TJKQUSKTJK4OK[]YHXOK\KT`GRSKKX

Bedoeld voor leerkrachten en onder-

hoe deze techniek ook te gebruiken is

informatie staan over de Leerkringen en

]OPYGYYOYZKTZKT\GTMXUKV´

OTKKTQRGYYKTVXGQZOPQ%(KJUKRJ\UUX

JK]OP`K]GGXUVPKPKQ[TZOTYINXOP\KT=K

UTJKX]OPYGYYOYZKTZKTKTRKKXQXGINZKT

NUVKTUVKKTMXUUZGGTZGROTYINXOP\OTMKT

\GTMXUKV´

en zodat we een start kunnen maken met

 <KX]UX\KTNKJKT\GTNKZ1RK[ZKXUTJKX-

PKGMKTJG

een nieuwe traditie binnen AVES; de AVES

]OPY deze Leerkring bevat onderwerpen als leren spelen, berede-

Wanneer vinden de Leerkringen plaats?

neerd aanbod, overgang groep 3 en

*K2KKXQXOTMKT\OTJKTMKROPQZOPJOMVRGGZY

omgaan met toetsen. Bedoeld voor

J[YPKQ[TZPK\UUXssT2KKXQXOTMOTYINXOP-

4GSKTYJKVXUPKIZMXUKVRKJKT

RKKXQXGINZKTKTUTJKX]OPYGYYOYZKT-

ven. Alle Leerkringen bestaan uit drie

Anita Manten (IJsselgroep)

Leerkringen.

