
Beste ouders/verzorgers,

De meivakantie zit er weer op, we hopen
dat u ervan heeft kunnen genieten.
De laatste periode van het schooljaar is
alweer aangebroken. Deze periode staat
in het teken van nog hard werken, maar
we gaan ook richting de afronding van
het schooljaar.
Eén van de dingen die structureel
terugkomt in deze laatste weken is het
afnemen van de cito-toetsen vanaf
groep 3. De resultaten hiervan vertellen
ons iets over de ontwikkeling van de
leerling, maar ook over de ontwikkeling
van de groep. Beiden zijn voor ons
belangrijk. We analyseren deze dan ook
zorgvuldig. Zo weten we welke
leerlingen voldoende profiteren van het
onderwijsaanbod en de instructie, maar
kunnen we ook goed zien waar
bijvoorbeeld extra ondersteuning nodig
is. Natuurlijk informeert de leraar u over
de resultaten van deze toetsen bij het 2e
rapport aan het einde van dit schooljaar.

In de laatste weken staan nog tal van
activiteiten op de jaarkalender. Helaas
zijn er nog steeds diverse maatregelen
ivm het corona virus. Samen met de OV
kijken we vooral naar wat er wél
mogelijk is. De komende weken zullen
we u via de nieuwsbrief informeren over
het wel- of niet door kunnen gaan van
de activiteiten.

Veel leesplezier!

Terugblik studiedag

Afgelopen woensdag, 19 mei, hebben we
weer een boeiende studiedag gehad.
Vanuit onze visie hechten we veel
waarde aan professionalisering en
investeren we hier gezamenlijk in.
We zijn gestart met een inspirerende
lezing door dr. Daniel Muijs van
Academica. Centraal stond de vraag wat
er bewezen effectief is bij het duurzaam
verbeteren van ons onderwijs en het
oplossen van de Corona-achterstanden.
Vervolgens hebben we in onze leerteams
analyses gemaakt van die
Corona-achterstanden. Bij welke
vakgebieden, leerjaren en leerdoelen
zien we deze achterstanden? En hoe
kunnen we die het beste oplossen, welke
interventies zien we voor ons? Met de
analyse in de hand kunnen we nu
daadwerkelijk overgaan tot het
planmatig invullen van de door de
overheid beschikbaar gestelde gelden.
Tijdens het derde en laatste deel van
deze studiedag hebben we ons
schoolambitieplan geëvalueerd. Hebben
we onze ambities kunnen
verwezenlijken? Welke ambities zijn
behaald en welke hebben ook komend
schooljaar nog aandacht nodig?



Wij leggen de lat hoog, ook voor onszelf.
We zien dat er altijd genoeg te
ontwikkelen, verbeteren en te
vernieuwen is. Tegelijkertijd kunnen we
trots zijn op alles wat we in dit
schooljaar, onder moeilijke
omstandigheden, hebben kunnen
realiseren!

Close Reading / Close Listening

Op de Twaalfruiter werken we van groep
1 tot en met 8 aan dieper tekstbegrip
door middel van Close Listening en Close
Reading. De kinderen luisteren of lezen
een aantal keren dezelfde tekst en per
keer gaan we iets dieper op de tekst in.
Hoe ziet dat eruit in de praktijk?

‘Het begint met
een zaadje’

In de groepen 1/2
werken de
kinderen aan het
thema ‘zo begint
het’. Door
meerdere keren

naar dezelfde tekst te luisteren, hebben
de kinderen geleerd hoe een zaadje
uitgroeit tot een plant of zelfs tot een
boom. Aan de hand van foto’s uit het
boek hebben ze deze cyclus in de goede
volgorde gelegd.

‘Landgenoten, binnenkort wordt ons
prinsesje, Wilhelmina, vijf jaar. Is dat
niet een goede gelegenheid om een

nieuwe nationale feestdag in te stellen?’

Wist u dat Koningsdag eerst
Prinsessendag heette? En wist u dat dit

voor het eerst werd gevierd op 31
augustus 1885 om de vijfde verjaardag
van prinses Wilhelmina te vieren? De
kinderen in de groepen 4 kunnen u alles
vertellen over het ontstaan van
Koningsdag. Ze hebben het hele verloop
in een tijdbalk weergegeven en hebben
geleerd om stukjes tekst samen te
vatten.

Herhaald luisteren en/of herhaald lezen
leidt tot het beter begrijpen en kunnen
doorgronden van een tekst. Op die
manier leren de kinderen veel over
verschillende onderwerpen en kunnen ze
de kern uit de tekst halen.

Beschermd de zon in

De zonnige maanden komen er weer
aan. Tijd om iedereen weer even te
attenderen om beschermd de zon in te
gaan.
Via de UV-radar app kunnen we zien hoe
sterk de zonkracht is als we buiten
spelen. Je kunt dan het beste in de
schaduw spelen, bedekkende kleding
aan doen en/of zonnebrandcrème op
smeren.
In de klas volgt men de volgende
stappen wanneer de zonkracht in de
maanden mei t/m september 5 of hoger
is:

- De kinderen komen ingesmeerd
op school. Dit is de
verantwoordelijkheid van ouders;

- De zonnebrand die thuis is
gesmeerd, is tijdens de kleine
pauze nog actief. Voordat er
buiten gespeeld wordt tijdens de
grote pauze, attendeert de leraar
de kinderen er op om zich in te
smeren tijdens het eetmoment
als de tas gepakt wordt. Dit
wordt iedere 2 uur herhaald
wanneer de kinderen nog steeds



aan de zon blootgesteld worden
of weer de zon ingaan;

- Kinderen nemen zelf dagelijks
een fles zonnebrand (met hun
naam erop) mee naar school in
hun tas (het KWF adviseert
minimaal beschermingsfactor
30). Ieder kind smeert zichzelf in
met zijn of haar eigen
zonnebrandcrème. De leraar
smeert de kinderen niet in,
kinderen smeren elkaar ook niet
in;

- Bij het naar buiten gaan kunnen
de kinderen die een pet of
bedekkende kleding mee hebben,
deze ook opzetten. Wanneer het
eetmoment ná de grote pauze is,
wordt er ingesmeerd rond de
kleine pauze om de zonnebrand
alvast zijn werk te laten doen;

- De kinderen en leraren zoeken
zoveel mogelijk de schaduw op;

- Tussen 12.00 en 14.30 uur,
wanneer de zon op zijn felst
schijnt, spelen we zoveel
mogelijk in de schaduw wanneer
de zonkracht 7-8 is. Met
zonkracht 9 - 10 wordt er niet
buiten gespeeld;

- Sommige kinderen zijn allergisch
voor bepaalde bestanddelen in
zonnebrandcrème. Sommige
ouders kiezen voor bedekkende
kleding in plaats van het smeren
van creme. Daarom laten we de
keuze aan ouders of- en welke
zonnebrandcreme zij meegeven
aan hun kind en mogen kinderen
niet elkaars zonnebrandcrème
gebruiken;

- We willen u verzoeken om -
wanneer u dit wilt - dagelijks
zonnebrandcrème in de tas van
uw kind mee te geven en uw kind
voorafgaand aan school ook
alvast in te smeren.

Kinderpostzegels

Vanuit onze visie willen wij de kinderen
op onze school elke dag het beste
onderwijs geven. Daar hoort bij dat we
onze medewerkers zo goed mogelijk
willen faciliteren om dat onderwijs
gezamenlijk te ontwerpen. We maken
dus nadrukkelijk keuzes in welke
activiteiten we wel en niet aanbieden,
zowel binnen als naast ons “vaste”
aanbod.
Eén van de activiteiten die we vanaf
komend schooljaar niet meer zullen
organiseren, is de landelijke
Kinderpostzegelactie. Alhoewel we het
doel van de actie een warm hart
toedragen, zijn we van mening dat de
organisatie ervan niet een primaire taak
van ons als school is. We kunnen de
schaarse beschikbare tijd slechts één
keer benutten en hebben ervoor
gekozen om die meer in het verzorgen
van goed en duurzaam onderwijs te
steken.

Verhuist u naar Haarzicht?

Nu er huizen worden opgeleverd in
Haarzicht zien we dat een aantal
gezinnen kiest voor een school dichterbij
het nieuwe huis. Gaat u verhuizen en
zoekt u een nieuwe school voor uw
kind(eren), dan willen we u graag
attenderen op onze collega-scholen de
Willibrordschool en de Bonifatiusschool.
Zij werken vanuit hetzelfde concept als
wij: kwalitatief goed onderwijs vanuit



een duidelijke visie. Bovendien hebben
zij ook een intensieve samenwerking
met BSO partner KMN Kind&CO.
De Willibrordschool en Bonifatiusschool
informeren u graag. U kunt contact
opnemen met de directeur Daan
Schneider voor meer (vrijblijvende)
informatie en om de mogelijke overstap
te verkennen. Vanzelfsprekend kunnen
we ook vanuit de Twaalfruiter met u
meedenken.

Good Vibes Day

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt
u een poster over Good Vibes Day, een
door de Brede School georganiseerde
dag op maandag 24 mei.


