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Parro

AGENDA
17 januari
21 januari
30 januari
14 en 19 februari
25-02 t/m 3 maart
15 maart

MIK-concert groep 5
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij
Schoolschaaktoernooi
10-minutengesprekken
Voorjaarsvakantie
NL Doet!

Welkom
Na de Kerstvakantie is Hidayah Hajar gestart in groep 4. Zij heeft al
eerder bij ons op school gezeten. Welkom Hidayah, gezellig dat je
er weer bent!

Even voorstellen...
We zijn erg blij dat we twee nieuwe medewerkers kunnen
toevoegen aan ons team. Samantha is vorige week al gestart en
Arianne start in februari. Beide medewerkers hebben ruime
ervaring in het werken met leerlingen van deze leeftijd en wij zijn
blij dat zij hun kwaliteiten aan ons onderwijs gaan toevoegen. Ze
gaan aan de slag in de bovenbouwgroepen en zijn ondersteunend
aan Daniëlla en Manon. Hieronder stellen zij zich aan u voor:
Ik ben Samantha David, 23 jaar en kom uit Druten. Van maandag
t/m vrijdag ben ik werkzaam in groep 6/7/8 als onderwijsassistent.
Hiervoor ben ik werkzaam geweest bij de
nieuwkomersklas in Tiel.
Ik zal kort wat over mezelf vertellen. Mijn
karakter is vrij rustig en sociaal. Werken met
kinderen, daar ligt echt mijn passie. Ik heb ruim 7
jaar volop gevoetbald. Nu helaas niet meer maar
ik vind het wel nog erg leuk. Ik ben ook altijd een
echte NEC ’er geweest! Verder doe ik graag leuke
activiteiten en blijf ik mezelf ontwikkelen. Ik heb erg veel zin om
aan de slag te gaan bij de Molenwerf. Tot gauw!
Graag stel ik mijzelf voor. Ik ben Arianne Schuurman, 34 jaar. Ik
woon in Rhenen, samen met mijn man en twee
zoons. Ik ga vanaf februari aan de slag als
onderwijsassistent in de bovenbouw.
Toen ik voor de eerste keer in school kwam vond
ik dat er een vriendelijke en gezellige sfeer was.
Ik heb er zin in om bij jullie te komen werken, zin
in mijn nieuwe avontuur als onderwijsassistent en
zin om een bijdrage te leveren aan jullie school.
Tot snel! Arianne

Zoals u al misschien al heeft gemerkt stappen wij over op
een nieuwe wijze van communiceren en gaan we werken
met de Parro- app. In een aantal groepen zijn we vorig
schooljaar hier al mee gestart en dit is zowel ouders als
leerkrachten heel goed bevallen. De app is heel
gebruiksvriendelijk en veilig en u blijft met deze app altijd
en overal op de hoogte van zowel de leuke als
belangrijke schoolzaken.
Alleen de leerkracht en de ouders hebben toegang. Alles
in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de
buitenwereld. De groepsleerkracht heeft de regie in alle
communicatie.
Ook de 10-minuten gesprekken van februari gaan we via
deze app plannen. Geen gedoe meer papiertjes! Met de
handige gespreksplanner van Parro kunnen ouders zich
rechtstreeks inschrijven op tijdstippen die de leerkracht
heeft aangegeven.
Omdat we het belangrijk vinden om iedere ouder van
informatie te voorzien, willen we u vragen om, wanneer
u dat nog niet heeft gedaan, de Parro-app te installeren
op uw telefoon of computer. Als u daar hulp bij nodig
heeft kunt u die vragen aan de groepsleerkracht en aan
Sandra (administratie) of Pascha.

Gewijzigde gegevens? Geef ze door!
Omdat wij het belangrijk vinden dat u wij kunnen
bereiken, vragen wij alle ouders/verzorgers het aan
Sandra door te geven wanneer er wijzigingen
plaatsvinden in uw contactgegevens. U kunt deze
gegevens op een briefje bij haar afgeven of mailen naar
molenwerf@opo-r.nl

Citotoetsen zijn begonnen
Naast de toetsen uit de schoolboeken maken alle
leerlingen Cito-toetsen. De Cito-toetsen vormen een
stukje van de puzzel om te zien hoe het met de leerling
gaat op school.
Deze week zijn we in alle groepen gestart met de Citotoetsen. We hopen daarom dat alle leerlingen zoveel
mogelijk en goed uitgerust op school aanwezig zijn.

NLdoet 15 maart
Wilt u een dagje de handen uit de mouwen steken voor
onze school en dus voor uw kind(eren)? Doe dan op 15
maart 2019 mee met NLdoet! Deze dag maken wij onze
binnentuinen nog veiliger en uitdagender voor onze
leerlingen.
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Nieuws uit de kleutergroep
U helpt ons de klus te klare en het is nog gezellig ook! U kunt zich
opgeven bij Pascha en/of Sandra, maar u kunt ook een mail sturen
naar molenwerf@opo-r.nl

Terugblik Kerstviering
We kunnen terugkijken op een geslaagde Kerstmarkt en
Kerstviering. Dankzij uw komst en aankopen hebben we een mooi
bedrag opgehaald.
Alle ouders van de Ouderraad en overige hulpouders bedankt voor
het mogelijk maken van de Kerstmarkt en Kerstviering.

Studiedag 21 januari
Maandag 21 januari besteden we tijdens de studiedag aandacht
aan de invoering van onze toetsen in het administratiesysteem.
Om de gegevens van onze leerlingen nog beter te kunnen
analyseren voegen we een nieuw volgsysteem toe aan onze
huidige administratie (Cito LOVS). We willen hiermee nog beter
aansluiten bij de ontwikkelbehoefte en onze lessen daarop
aanpassen. Daarnaast is er deze dag aandacht voor ons zorgplan
en bespreken we de diverse protocollen en afspraken.

Jaarplan 2019
Ieder jaar schrijven we een jaarplan dat gebaseerd is op ons 4-jarig
schoolplan (2016-2020). Met het jaarplan 2019 pakken we door op
de ontwikkelingen die in eerdere jaren zijn ingezet. De
belangrijkste punten voor dit jaar zijn;
 Onderwijs op maat
o Uitwerking en borging van het nieuwe
onderwijsconcept
o Uitwerking en borging van het
rekenonderwijs
o Leerlingen mede-eigenaar maken van hun
eigen ontwikkeling en leerproces
o Aansluiten bij leer- en ontwikkelbehoeftes
van de leerlingen
o Professionaliseren medewerkers
 Uitdagend onderwijs
o ICT verder implementeren in dagelijkse
lessen
o Start maken met vakoverstijgend lesgeven
o Talentontwikkeling
 Positionering in de wijk
o Goede samenwerking met alle instanties om
passend onderwijs mogelijk te maken.
o Goede samenwerking met peuterspeelzaal
Tibbe
o Verstevigen relatie ouders-school

De komende 2 weken werken we bij de kleuters/peuters
aan het thema ziek en gezond.
We zijn afgelopen week al begonnen in ons themahuis
op de gang. Daar heeft Dianne
een bedje gecreëerd waarin de
kinderen ziek kunnen zijn en waar
de dokter langs kan komen om
het kindje weer beter te maken.
In dit rollenspel spelen we hoe
het is om ziek te zijn en wat de
dokter eventueel kan doen als je
hem een bezoek gaat brengen.
Ook gaan we in het poppenhuis
spelen hoe het is om ziek te zijn.
We gaan uiteraard ook aan de
motoriek werken. Dit doen we door zelf medicijnen te
maken van klei en deze in een potje te doen. Ook de
emoties worden benoemd: ben je verdrietig als je ziek
bent of blij en hoe laat je dat dan zien?
We gaan dus weer veel leren de komende weken en we
hebben er super veel zin in.

Schoolreis
De leerlingenraad neemt deze week een besluit over de
bestemming van het schoolreisje. De leerlingen vonden
het van belang dat zij met de groepen 3 t/m 8 met de bus
naar dezelfde bestemming kunnen gaan. Groep 1/2 kiest
een eigen bestemming. Zodra de bestemming en datum
van het schoolreisje duidelijk zijn laten we u dit weten.

Bibliotheekassistenten
Een aantal leerlingen van groep 7 en 8 worden door
Marja Tiecken van bibliotheek Rivierenland opgeleid tot
bibliotheek assistent voor onze school.
Chantal Veenhof uit groep 8 heeft hier een stukje over
geschreven:
We hebben een opleiding voor bibliotheek assistent
gekregen. We hebben geleerd hoe je de scanner moet
gebruiken en hoe je het in het systeem moet zetten wie
welk boek heeft en of de boeken al weer ingeleverd zijn.
We hebben die opleiding gekregen voor het ruilen van de
leesboeken en om te zorgen dat de bibliotheek hier op
school netjes blijft. Elke keer als er boeken geruild
kunnen worden doen twee leerlingen dat. Ze wisselen
het scannen van de boeken en het terugzetten van de
boeken op de goede plek met elkaar af.
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Hallo allemaal,

Toon je Talent in de Bieb!

Sinds oktober 2018 is mijn praktijk gevestigd in de dependance
van basisschool de Molenwerf. Graag stel ik mezelf aan jullie voor.
Mijn naam is Manja Matthijsse, eigenaar van
Kinderpraktijk Rivierenland. In mijn praktijk
ben ik werkzaam als kindercoach,
psychomotorisch leer- en gedragsspecialist, Ikleer-leren-trainer en kinderyogadocent.
Ik werk met kinderen met verschillende leeren gedragsuitdagingen. Hierbij kan je denken aan hoog
sensitiviteit, faalangst, beelddenken, boosheid, onzekerheid, lees-,
spellings-, reken- en schrijfproblemen. Deze uitdagingen pak ik
vanaf de basis aan. Zoals ieder kind anders is, is ook de begeleiding
voor ieder kind anders.
Bij Kinderpraktijk Rivierenland kan je o.a. terecht voor visuele
screening en training, reflexintegratie, Kernvisie methode, JaMaRa
rekenen, WoordBeeldTrainer, LeesMatrix, Bewegend leren, maar
ook coaching en kinderyoga.
Regelmatig is er een inloopuurtje voor vragen, een praatje,
kennismaken etc.
Het eerstvolgende inloopuurtje is op dinsdag 22 januari van 9.30
tot 10.30 uur. Je bent van harte welkom!
Heb je vragen, dan mag je mij ook altijd mailen:
info@kinderpraktijk-rivierenland.nl Voor meer informatie:
www.kinderpraktijk-rivierenland.nl

Vanaf 7 februari is er elke donderdagmiddag om 16.00
uur een kleine presentatie op het podium van kinderen
die hun talent laten zien. Alle leerlingen vanaf groep 5
kunnen hieraan deelnemen.
Kan jij ook iets wat je graag wilt tonen? Geef je dan nu op
via de website of e-mail naar:
renate.olthof@bibliotheekrivierenland.nl

Jarigen
28 januari
30 januari
31 januari
5 februari
9 februari
17 februari
20 februari
21 februari
25 februari

Younes Ahmitte
Erdem Günal
Faisel Bonnagat
Asya Kunt
Isabel Kraij
Alyssa Raggers
Gina Lemmens
Malham Hamoud
Davy Pluim

8 jaar
11 jaar
6 jaar
8 jaar
12 jaar
7 jaar
9 jaar
9 jaar
12 jaar

Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!

“Navigeren door de puberteit”

Priorlaan 1 4003 AP Tiel
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Een bijdrage van STMR
Uitnodiging voor een inleidende workshop voor ouders
woonachtig in Tiel met kinderen in de puberteit.
Deze workshop biedt algemene informatie,
handvaten en uitwisseling over de puberteit
en alles wat dit met zich meebrengt. Wat
houdt puberteit in, wat maakt de puberteit
anders?
Deze workshop kan een opstap zijn naar
verdiepingsbijeenkomsten over
onderwerpen waar behoefte aan is.
Zoals omgaan met sociale media, grenzen
bepalen, omgaan met discussies en
conflicten, opvoedstijl, veranderende ouderrol op weg naar
zelfstandigheid, schoolverzuim, alcohol en drugs, etc.
De avond is gratis toegankelijk.
Datum: donderdag 14 februari.
Tijd: ontvangst 19.15, start 19.30, afsluiting 21.00 uur.
Adres: Wilglaan 2, Tiel.
Aanmelding vóór 31 januari bij:
Colette Greve. Telefoon 06-51520949
Werkdagen ma/do/vr. cgreve@stmr.nl
Jenny van der Voort. Tel 06-53741553
Werkdagen wo/do/vr. jvandervoort@stmr.nl
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