Nieuwsbrief november 2018
Belangrijke data voor uw planning:
5 november
: Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
8 november
: Audit
12 november
: MR vergadering 19u
19 november
: Informatieavond V.O. ouders groep 8, 19.00u (Stamperiusschool)
19 t/m 30 november
: IOP gesprekken
26 november
: Schoolonderzoeken GGD groep 7
26 november
: Sinterklaas versieravond 19.00u
28 november
: Schoolonderzoeken GGD groep 2
30 november
: Leerlingen groep 1/2 vrij
Afwezigheid/vervanging:
6 november
7 november
8 november
9 november
12 november
13 november
15 november
19 november
27 november

: Juf Natasja en juf Ilona ’s ochtends afwezig
: Juf Agnes vrij, juf Natasja groep 1-2-3
: Juf Natasja directietaken, juf Agnes groep 1-2-3
: Juf Agnes vrij, juf Ilona vervangt
: Juf Agnes vrij, juf Natasja groep 1-2-3
: Juf Natasja en juf Ilona afwezig tot 10.45u
: Juf Natasja directietaken, juf Agnes groep 1-2-3
: Juf Natasja afwezig tot 10.00u
: Juf Natasja afwezig tot 10.15u

Naschools aanbod
In de eerste week van november start het naschools aanbod van schaken en yoga. De leerlingen die
zich hiervoor hebben opgegeven, hebben inmiddels bericht gehad van juf Ilona. Wilt u ervoor zorgen
dat u de kosten hiervoor voor aanvang van de eerste les heeft betaald bij juf Ilona?
De leerlingen die zijn opgegeven voor het naschools aanbod van Mindfullness, hebben een
informatiepakketje ontvangen. Heeft u uw zoon/dochter niet opgegeven, maar wilt u ook zo’n
informatiepakket? Laat het dan weten aan juf Ilona.
Schaken
Vanaf begin november zal er in de even weken op dinsdagmiddag
tijdens schooltijd in de groepen 5+6 schaakles gegeven worden door
meester Joop van Ruler. Stagiair Joep zal tijdens deze lessen en bij het
naschools aanbod assisteren.
Kwink
Afgelopen schooljaar en de eerste weken van het nieuwe schooljaar,
zijn we druk bezig geweest met het oriënteren op een nieuwe methode

voor sociaal-emotionele omgang, vaardigheden en veiligheid. Kwink is nu onze nieuwe methode voor
groep 1 t/m 8 die middels thema’s (die actueel zijn) de leerlingen normen, waarden, gedragsregels
en vaardigheden meegeeft. Wekelijks staat er een les Kwink op het lesrooster, maar uiteraard zijn we
continu bezig met sociaal-emotioneel leren.
Kwink voldoet aan de wet sociale veiligheid en is daarom een bewezen methode voor ons onderwijs!
Nieuwe leerlingen
In september is Thijs Hollemans 4 jaar geworden en gestart op onze school. Isabella Risseeuw werd
in oktober 4 jaar en is ook gestart in de aanvangsgroep.
In november verwelkomen we Ilana Rijkhals ook in de kleutergroep.
Wij heten deze leerlingen welkom een wensen hen een fijne, leerzame tijd toe op de
Stamperiusschool.
Audit
Binnen Albero zijn er diverse mensen opgeleid tot auditor. Een auditor bekijkt door de ogen van de
inspectie de school. Alle factoren die een inspecteur zou bekijken, bekijken de auditoren van Albero
ook. Op 8 november wordt onze school onder de loep genomen d.m.v. een audit-bezoek. Deze dag
zullen drie auditoren rond lopen. Zij willen in gesprek met een groepje ouders en leerlingen.
Daarnaast houden zij klassenbezoeken en gaan zij in gesprek met het team (zonder directie) en
voeren zij daarnaast individueel gesprekken met directie en Intern Begeleider. N.a.v. dit bezoek,
horen wij wat al goed gaat op school maar natuurlijk zullen we ook verbeterpunten te horen krijgen.
We zullen u, na uitwerking van het bezoek, nog een terugkoppeling van geven.
Incasso iPad bijdrage
Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt, loopt het dit jaar niet goed met de incasso’s.
Er heeft dit jaar slecht eenmaal een incasso plaatsgevonden. Dit was eind maart en betrof nog de
maanden november en december 2017. Dit alles heeft t maken met de fusie die per 1 januari 2018
heeft plaatsgevonden. We zijn overgestapt naar een nieuwe omgeving in het administratiesysteem
en daarbij ook de overstap naar een andere bank. Wanneer we het ene probleem verholpen
hadden, liepen we weer tegen een volgend probleem aan. We zijn nog steeds druk bezig met het
oplossen van deze problemen en we hopen nu echt dat we in november weer een incasso kunnen
uitvoeren.
Voor de periode januari tot en met oktober 2018 gaan we eenmalig een factuur aan u sturen. Deze
factuur kunt u eind oktober verwachten.
Onze welgemeende excuses voor het ongemak.
Administratie Albero
Nieuwe stagiaires
De afgelopen maand hebben we twee nieuwe Scalda stagiaires mogen verwelkomen. Damian
Gommers en Joep Korstanje. Beide zijn woonachtig in Goes. Damian zal iedere woensdag en
donderdag stage gaan lopen in groep 1-2-3. Joep zal iedere dinsdag zijn opdrachten voor
verschillende groepen doen. Vanaf januari zal Joep iedere maandag en dinsdag hoofdzakelijk zijn
stage lopen in groep 7-8. Wilt u meer over Joep weten? Op het bord naast het kantoor van de
directie stelt hij zich voor.
Wij wensen beide jongens veel succes met hun stage!

Anglia
Dit schooljaar willen we starten met Anglia. Vorig jaar heeft hierover al
informatie gestaan in de nieuwsbrief. Hierbij nogmaals:
In Nederland zijn zo'n 375 Anglia scholen. Dit zijn scholen in het basis-,
middelbaar en vervolgonderwijs die met behulp van het Anglia stappenplan
extra aandacht besteden aan de Engelse taal. Jaarlijks doen zo'n 22.500
leerlingen op hun eigen niveau mee aan de Anglia examens en ondersteunende activiteiten.
Anglia is geen apart vak, maar wordt naast de bestaande methode aangeboden. Leerlingen vanaf
groep 6 kunnen hieraan deelnemen. Er wordt 1x per jaar examen gedaan. Dit examen geeft een
duidelijk beeld (gerelateerd aan het Europees Referentiekader) van het niveau van de leerling. Na
ieder behaald examen ontvangt de leerling een certificaat.
Voordat er gestart wordt, maakt de leerling een instaptoets om te bepalen op welk niveau gestart
kan worden.
Stimuleren en structuren
Anglia biedt examens aan op 14 niveaus, waardoor elke deelnemer gedifferentieerd, dus op zijn/haar
eigen niveau, kan deelnemen. Er zijn 10 levels General English en 4 levels Business English. Leerlingen
die goed zijn in Engels kunnen zo extra uitdaging krijgen. Leerlingen die moeite hebben met de taal
werken met behulp van de duidelijke structuur van Anglia stapsgewijs aan hun taalvaardigheid.
Scholen bepalen zelf op welke wijze Anglia wordt ingezet en hoe het Anglia aanbod wordt
vormgegeven. Dit kan dus per school verschillen. Anglia examens worden op de eigen school
gemaakt en in Engeland nagekeken. Nadat het examen is behaald ontvangt de geslaagde een Anglia
certificaat, waarmee je het niveau van het Engels kunt aantonen. De Anglia levels zijn gerelateerd
aan het Europees Referentiekader, zodat overal duidelijk is welk CEFR niveau een certificaat
vertegenwoordigt.
Vorig schooljaar hebben we al geïnventariseerd welke ouders hiervoor interesse hebben. Mocht het
zo zijn dat u uw zoon/dochter toen niet heeft opgegeven, maar dat alsnog wil doen, dan kan dat bij
juf Ilona voor 9 november.
Sinterklaas
Op dinsdag 5 december zal het Sinterklaasfeest op school gevierd worden.
Meer info over deze dag volgt nog.
Op maandag 26 november houden we weer de gebruikelijke versieravond om
de school in Sinterklaassfeer te brengen. Vanaf 19.00 uur bent u van harte
welkom om te komen helpen.
Speculaasactie
Op maandag 29 oktober hebben de leerlingen de formulieren voor de speculaasactie meegekregen
naar huis. Wilt u ervoor zorgen dat deze uiterlijk maandag 12 november terug zijn?
Kinderboekenweek
Mede door de aankopen die u heeft gedaan tijdens de boekenmarkt, heeft het Paard van Troje voor
€360,- aan boeken verkocht. 10% van deze opbrengst mogen wij besteden aan nieuwe boeken voor
onze school. Hartelijk dank!
Schoolfotograaf
In september is de schoolfotografe op school geweest. Zij heeft inmiddels de formulieren met
inlogcodes op school afgegeven. Met deze code kunt u de foto’s van uw zoon/dochter bestellen.
Indien u geen formulier heeft gehad, wilt u dan contact opnemen met Foto Elize of met de directie?

Schaatsen
De gemeente Goes heeft ons uitgenodigd om tijdens de wintermaanden 1x gratis te komen
schaatsen op de grote markt in Goes. Daarom gaan we p vrijdag 7 december schaatsen met de
groepen 4 t/m 8. Op 7 december gaat groep 4-5-6 schaatsen van 11.00 uur - 12.00 uur. Groep 7-8
gaat deze dag van 12.00 uur - 13.00 uur schaatsen. De schaatsles zal verzorgd worden door
schaatsvereniging “De Poel” in samenwerking met studenten van het CIOS. Daarnaast krijgen de
leerlingen ook nog de ruimte om vrij te schaatsen.
Alle leerlingen ontvangen daar schaatsen en een helm. Indien uw zoon/dochter zijn/haar eigen
schaatsen wilt meenemen, is dit op eigen risico.
Wilt u ervoor zorgen dat uw zoon/dochter warme kleding aan heeft en handschoenen bij zich heeft?
Deze zijn verplicht!
Nieuws uit de MR
De oudergeleding van de MR heeft tijdens het eerste overleg gevraagd hoe het gaat met de start
van de nieuwe teamleden. Ook is er gesproken over de speerpunten van dit schooljaar. Dit zijn de
kwaliteit van het onderwijs, de leeropbrengsten, de (sociale) veiligheid en het schoolplan dat voor
2019-2023 gemaakt wordt.
De MR staat altijd open voor ideeën van ouders die de hele school aangaan.
De huidige MR bestaat uit:
Addy Risseeuw
Voorzitter
Ilona Snoep
Secretaris
Sander Vlieland
Lid
Sandra de Kok
Lid
ParnasSys
Sinds anderhalf jaar werken we met het ouderportaal van ParnasSys. Als ouder kunt u hierin de NAW
gegevens bekijken en de uitslagen van toetsen van uw zoon/dochter inzien. Maar ook het IOP is hier
te vinden. De ervaring leert ons dat nog niet alle ouders het IOP van hun zoon/dochter doornemen
voor aanvang van het oudergesprek. Het kan zijn dat u uw inlogcode van het ouderportaal kwijt bent.
Indien dat voor u van toepassing is, laat het de directie weten. U krijgt dan een nieuwe code
toegestuurd.
Schoolfruit
Ook dit schooljaar doen we weer mee met de EU-schoofruitregeling. Van 12 november t/m 19 april
(week 46 t/m week 16) worden er wekelijks 3 soorten groente en/of fruit op school geleverd wat we
kunnen uitdelen aan de leerlingen. De leerlingen zijn niet verplicht dit te eten, maar we proberen dit
wel te stimuleren. We hopen u als ouder ook!
GVO nieuws
In de GVO lessen sluiten we elk jaar aan bij de Kinderboekenweek.
We hebben gewerkt over vriendschap, over vertrouwen en over het verschil tussen gewone vrienden
en beste vrienden. Hierbij gebruikten we het Bijbelverhaal over de vriendinnen Naomi en Ruth als
voorbeeld.
Na de herfstvakantie zijn we gestart rondom het thema Helden. Groep 3/4/5 richt zich op
eigenschappen van helden, wie/wat een held eigenlijk is.
Groep 6/7/8 gaat iets maken over hun eigen held, iemand die ze bewonderen. Verhalen die centraal
staan zijn o.a. David en Goliath, Simson, Esther en Deborah.
Juf Tina

HVO nieuws
De eerste periode zit er alweer op. Wat hebben wij gedaan met elkaar?
Een vast onderdeel in de HVO les is kennismaken. Kennismaken is leuk, leerzaam en verrassend om
zoveel mogelijk te weten te komen over je klasgenoten. We hebben gewerkt met kennis making
kaartjes en ook spelvormen zijn uit gewerkt.
Daarnaast zijn de regels besproken: hoe gaan we met elkaar om in de HVO les?
Iedereen heeft beloofd zich er aan te houden.
De week tegen Pesten is aan de orde geweest en daarna het thema van de kinderboekenweek:
Vriendschap. Deze onderwerpen komen later in het jaar nog wel weer terug in de lessen.
De rechten van kinderen zal nu het onderwerp zijn waar wij ons in gaan verdiepen (20 november).
Tot zover een kleine inkijk in de HVO lessen.
Met vriendelijke groet,
Marty van Daalen.
Vakantierooster 2018-2019
Kerstvakantie
24 december t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie
4 maart t/m 8 maart 2019
Goede vrijdag
19 april 2019
Meivakantie
22 april t/m 3 mei 2019 *
Hemelvaartsdag
30 mei en 31 mei 2019
2e Pinksterdag
10 juni 2019
Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2019
* 2e Paasdag valt op 22 april, dus in de meivakantie.

Met vriendelijke groet,
Team Stamperiusschool

