Nieuwsbrief 5

7 januari 2019

Het team van de J.J. Anspachschool wenst een een mooi 2019!
Open avond
Op 21 januari a.s. zal er weer een open avond voor nieuwe ouders georganiseerd
worden. We hopen tijdens deze open avond veel nieuwe ouders te verwelkomen en
u kunt ons daarbij helpen.
Om onze school zichtbaar te maken hebben we wederom een poster laten drukken.
Deze posters worden morgen uitgedeeld en we willen u vragen om de poster voor
het raam te hangen. Dit is uiteraard geheel vrijblijvend.
Mocht u de poster niet kunnen of willen ophangen dan zouden we deze graag terug
ontvangen, zodat we deze elders kunnen ophangen.
Voor de ouders die nog een broertje of zusje willen opgeven voor school of de
peuterplusgroep kunnen een inschrijfformulier bij mij (Dineke van Engelen) ophalen.
Afscheid juf Lobke
In januari zou juf Lobke weer van start gaan na haar ouderschapsverlof, maar
inmiddels heeft juf Lobke een nieuwe baan gevonden dichter bij huis. Hier zal ze in
januari gaan starten. We wensen juf Lobke veel plezier op haar nieuwe school!

Afscheid juf Ans
Dag allemaal,
Allereerst wil ik iedereen een gelukkig en gezond 2019 toe wensen!! Ik hoop dat het
voor iedereen een mooi jaar zal worden!! Voor mij wordt het wel een bijzonder jaar:
per 1 september 2019 ga ik de J.J. Anspachschool, na ruim 43 jaar verlaten. Van het
laatste half jaar ga ik zeker nog genieten met mijn lieve ukken van allerlei activiteiten
o.a. een stamppot buffet, verjaardagsontbijt bij de juf thuis, timmeren met
opa’s/papa’s. Aan het eind van het schooljaar ga ik een markt houden voor het
goede doel de CliniClowns. Daar zult u t.z.t. nog wel meer over horen.
Een hartelijke groet,
Ans Klein Hazebroek.
Identiteit
Vorig jaar hebben we samen met alle PCPO-scholen ons identiteitsbeleid een update
gegeven. We hebben gesproken over onze normen en waarden en hoe onze
identiteit een rol speelt in het hedendaags onderwijs.
We hebben afgesproken dat we op een open manier met elkaar praten over
zingeving en geloof. We willen de kinderen op onze school kennis laten met de
(bijbel)verhalen, tradities uit het christelijk geloof en uit andere godsdiensten. Grote
christelijke feestdagen zoals Kerst en Pasen zullen we extra onder de aandacht
brengen. We leggen geen geloofsovertuiging op en doen niet aan geloofsoverdracht.
We vinden het belangrijk dat de kinderen hierin hun eigen identiteit ontwikkelen.
Dit jaar gaan we gebruiken om verder af te stemmen en doorgaande lijnen te
creëren. Op de kalender en in onze schoolgids kunt u meer lezen hoe we als PCPOschool met identiteit omgaan.

'Ouders en leerkrachten werken hier samen'
J.J. Anspachschool ontvangt Keurmerk Ouderbetrokkenheid
Op dinsdag 4 december jl. ontving onze school het
Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 uit handen van
niemand minder dan sinterklaas. Na een traject van drie
jaar werken aan het ontwikkelen en realiseren van een
tiental criteria door een hecht team van ouders en
leerkrachten hebben we ons doel bereikt. En gaan we
natuurlijk verder, want inmiddels is er alweer een nieuwe
werkgroep druk in touw om nog meer werk te maken van
Ouderbetrokkenheid.
Goed onderwijs maak je samen
Vroeger was er veelal sprake van eenrichtingsverkeer op
heel veel scholen. De ouder luisterde naar wat de school
over het kind te vertellen had. Enige tijd daarna werd het
heel gewoon om als ouder ook informatie te geven. Maar
van interactie was op veel scholen nooit echt sprake. Met

Ouderbetrokkenheid 3.0 gaan we juist samen om de tafel zitten om te bespreken wat
er precies nodig is voor elk specifiek kind. Kortom, we slaan de handen ineen voor
verdieping en verrijking van de ontwikkeling van ieder kind.
Startgesprek en meer
Ieder jaar voert de nieuwe leerkracht aan het begin van het nieuwe schooljaar met de
ouders, en in veel gevallen ook het kind erbij, een startgesprek. Vragen als 'Wat wil
je leren?', 'Wat vind je nog moeilijk?' en 'Wat moet ik als nieuwe leerkracht van jou
weten?' worden besproken en genoteerd. Van daaruit maken we een plan van
aanpak voor een flitsende start van het schooljaar.
Een van de andere zaken waar we aan hebben gewerkt is het openstellen van het
digitale leerlingendossier in ParnasSys. Ouders zijn op deze manier direct op de
hoogte van de vorderingen van hun kind.
Hand in hand
Het is al enige tijd meer dan vanzelfsprekend dat ouders zich op de J.J.
Anspachschool welkom voelen. De sfeer, de transparantie, de openheid, het
luisterend oor van directie en leerkrachten... Immers, we zijn samen verantwoordelijk
voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. Ouderparticipatie en
ouderbetrokkenheid gaan hand in hand. Op het moment van dit schrijven zijn een
groot aantal ouders in de weer met de kerstversiering op school, hebben
leerkrachten en ouders overleg hoe om te gaan met de verscherpte regelgeving
rondom privacy en voeren ouders en een leerkracht, in het bijzijn van het kind een
gesprek om de ononderbroken ontwikkeling van het kind te waarborgen en eerder
gemaakte afspraken te evalueren en desgewenst bij te schaven.
Kers op de taart
Het behalen van het Keurmerk Ouderbetrokkenheid 3.0 is allerminst het eindstation,
maar zeker een smakelijke kers op de taart. Een groep enthousiaste ouders heeft
samen met een aantal leerkrachten en directie ontzettend veel tijd gestoken in het
ontwikkelen van een wederzijdse betrokkenheid waar we trots op mogen zijn.

