Nieuwsbrief februari 2018

Nieuwsbrief obs Ter Stege
Van de directie
Allereerst voor iedereen die we nog niet persoonlijk hebben gezien, de allerbeste wensen voor een goed,
gezond en gelukkig 2018. Onze scholen zijn het nieuwe kalenderjaar weer goed begonnen, afgezien van
een paar griepgevallen staan onze leerkrachten allemaal fit en gemotiveerd voor hun groepen.
Wouter de Waal is met zijn gezin naar St. Eustatius vertrokken en heeft zijn eerste werkweek er intussen al
opzitten. Via het blog wat het gezin de Waal bijhoudt kunnen we het wel en wee in de Cariben volgen. Wat
een prachtig, mooie uitdaging! Voor de A.Bosschool is het even wennen dat Wouter er voorlopig niet meer
rond loopt. Echter Nicole Gerrits (maandag t/m woensdag) en Rik Groten (donderdag en vrijdag) staan u
graag te woord als er vragen zijn. Daarnaast zal ik zelf mijn uiterste best doen om minimaal 2 dagdelen per
week in Wesepe te zijn, zodat u met vragen/opmerkingen bestemd voor de directie terecht kunt.

IN DIT NUMMER:

Van de directie

1

Meester wouter

2

talentontwikkeling

2

hoofdluis

2

Andere tijden

2

huisvesting

2

Holsthoek en Ter
Stege

2

voorleeskampioen

2

Open huis

3

Agenda van februari

3

Jarig in februari

3

Op de 3 locaties start binnenkort de tweede serie van het talentuur. Dit keer is nog scherper gekeken naar
welke talenten de kinderen willen ontwikkelen. Daar zijn wederom talenten van leerkrachten (en op een
enkele plek ook al talenten van ouders/externen) gekoppeld. We gaan er van uit dat we weer een waardevolle serie talenturen aan kunnen bieden. Een talentuur is wezenlijk anders dan de creatieve middag, want
naast een bepaalde vaardigheid komt er ook een stuk achtergrond en didactiek bij kijken. Om de juiste
didactiek toe te kunnen passen bij uiteenlopende vaardigheden schoolt het team zich in de procesgerichte
didactiek. Daarvoor hebben zij gastdocenten op bezoek gehad, die een voorbeeldles hebben gegeven en
een observatie bij de leerkrachten hebben gedaan. Het nascholingstraject is intussen afgerond met een
gezamenlijke studiemiddag. Een mooie opbrengst van dit traject is dat een ieder nog beter in staat is kennis en vaardigheden te koppelen aan dat wat kinderen willen leren. We kijken terug op een mooi traject dat
enthousiast is vormgegeven door ons team. Er zijn nieuwe en creatieve mogelijkheden ontdekt om de
kinderen nog meer en beter te laten leren.
Op het gebied van huisvesting is ook een en ander te melden. In Wijhe is de klankbordavond geweest en
zal de werkgroep zich gaan richten op het advies richting de projectgroep. Het gaat om het advies rondom
een eerste verkenning omtrent samenwerking tussen de Peperhof en de Tellegenschool. Om alle ouders
te informeren over het advies dat de werkgroep uit wil gaan brengen, organiseren wij een ouderavond voor
alle ouders van de Peperhof op maandag 12 maart aanstaande. Wij hopen vele ouders te mogen begroeten, wij zijn trots op onze visie voor optimale kansen voor alle kinderen voor hun toekomst en de toekomstbestendigheid van het basisonderwijs in Wijhe. Dus kom deze avond naar school om onze enthousiaste
bevindingen te zien en te horen!! In Olst loopt een zelfde traject, alleen zijn we daar nog niet zo ver dat we
de ideeën van de werkgroep al met ouders hebben kunnen delen. Naar verwachting zal er in maart een
klankbordavond worden georganiseerd. In Wesepe voert Plaatselijk Belang de regie over het traject om te
komen tot een multifunctioneel voorzieningenhart in het dorp. Eind januari wordt de route van het project
bekend gemaakt. De school is betrokken bij de plannen en wil graag meewerken aan toekomstbestendige
leefbaarheid van het dorp Wesepe. Als de stappen binnen het project bekend zijn laten we dat weten en
zullen wij met ouders en leerkrachten in gesprek gaan om samen de visie op toekomstbestendig onderwijs
in Wesepe vast te stellen.
Op dit moment zijn er verschillende activiteiten op onze scholen in het kader van kennismaken en oriënteren voor nieuwe ouders. Dat doet iedere locatie op zijn eigen manier, de een heeft een informatie-avond,
de ander een open dag. Er is al behoorlijk belangstelling getoond voor deze activiteiten. Daar zijn we trots
op, want we hebben een goed verhaal te vertellen en dat willen we graag delen. Mocht u mensen in uw
naaste omgeving kennen die nog op zoek zijn naar een geschikte basisschool voor hun kind, attendeer ze
dan vooral op de mogelijkheden binnen APT. Mochten mensen niet naar de open dagen kunnen komen,
dan zijn wij ook altijd bereid hen persoonlijk, op een moment dat beter schikt, de school laten zien en vertellen over ons onderwijs!
Verderop in deze nieuwsbrief treft u informatie over de locatie van APT dat uw kind bezoekt, lees daarom
deze nieuwsbrief aandachtig door. Wij zien de nieuwsbrief als een belangrijke bron van communicatie
tussen school en ouders. Mocht u zaken missen in de nieuwsbrief, laat dit dan gerust weten. De volgende
nieuwsbrief verschijnt vlak voor de voorjaarsvakantie, omstreeks 22 februari.
Met vriendelijke groet,

Jantien Blankhorst-Hartkamp directeur onderwijsteam APT
jm.hartkamp@de-mare.org
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Meester Wouter
Meester Wouter en zijn gezin zijn goed aangekomen op Sint Eustatius. Het grote avontuur is begonnen!

Hoofdluis
Hoofdluis is erg vervelend maar het kan iedereen overkomen! Wij hebben de afgelopen controle gemerkt dat er wat kinderen
waren waarbij in de vakantie hoofdluis is
gevonden. De behandeling was al gestart.
Super dat ouders zo snel actie ondernemen,
maar wanneer uw zoon/ dochter hoofdluis
heeft, zou u ons dit door willen geven? Om
ervoor te zorgen dat het ook op school niet
verder verspreidt kunnen we dan de juiste
acties ondernemen. Dank alvast!

Huisvesting
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Talentontwikkeling
Inmiddels is alweer de tweede ronde talentontwikkeling van start gegaan. Het aanbod bestaat
uit muziek, drama, stopmotion, sport, creatief
schrijven, programmeren en diverse handwerkonderdelen. Met veel talent en enthousiasme
zijn zowel de kinderen als de leerkrachten bezig
geweest. Prachtige processen zien wij ontstaan
bij de kinderen. De één ontwikkelt zijn/ haar talent nog verder en de ander ontdekt een nieuw
talent. Weer een ander ontdekt dat het onderdeel waaraan hij/ zij meedoet niet zozeer een
talent is, maar ook dat is evengoed erg leerzaam. Kortom, talentontwikkeling op de APT
scholen is volop in ontwikkeling!

Andere tijden
In de laatste nieuwsbrief van december
heeft u via de MR een update gehad
over de uitkomsten van de eerste enquête. Op woensdag 7 februari komt de
werkgroep opnieuw bij elkaar om alle
informatie verder uit te werken. Via de
MR is ook de personeelsgeleding bevraagt op hun voorkeuren.
Na 7 februari zult u via de werkgroep
een nadere uitwerking krijgen van de
vervolg stappen naar mogelijk andere
schooltijden. Mocht u intussen vragen
hebben, kom het ons gerust vragen!

De werkgroep huisvesting voor Olst, bestaande uit Jaap Mulder, Jantien Blankhorst en Marije Röthengatter namens ter Stege is inmiddels al een heel aantal keren bij elkaar geweest. Wij kunnen ons voorstellen dat u erg benieuwd bent naar ontwikkelingen rondom dit onderwerp. Alle actuele ontwikkelingen
zijn te lezen en te volgen op de website:
www.scholenvoormorgen.org

Ontmoeting Holsthoek en ter Stege
Op woensdag 17 januari hebben kinderen van obs de Holsthoek en obs ter Stege, elkaar symbolisch
“halverwege” ontmoet Dit op het terrein van de familie van Vilsteren, waarvoor nogmaals dank voor
hun gastvrijheid!
Met als doel elkaar beter te leren kennen en waar mogelijk af en toe al eens te verbinden. Leuk om
te zien hoe makkelijk en gemoedelijk dit verloopt. Dit geeft ons vertrouwen voor de toekomst voor
toekomstbestendig en goed openbaar onderwijs in Olst!

Voorleeskampioen
Op woensdag 14 februari aanstaande mag Francisco de ter Stege vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd. Francisco heeft ons al op school prachtig voorgelezen en wij hebben er alle vertrouwen
in dat dit 14 februari weer zal gebeuren. Zet m op Francisco!
De wedstrijd vindt dit jaar niet plaats in de bibliotheek maar op de Peperhof in Wijhe.
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Agenda van februari 2018
Woensdag 7 februari

Overleg werkgroep “andere tijden

Vrijdag 9 februari

Playback show

Woensdag 14 februari

Voorleeswedstrijd

26 t/m 2 maart

Voorjaarsvakantie

Op woensdag 31 januari aanstaande is er een open huis op de ter Stege school. Van 9.00
tot 11.15 uur zijn onze deuren geopend voor belangstellenden en mogelijk nieuwe leerlingen. Deel dit bericht gerust en wees welkom!

4 Djino Hattink 1
8 Kayleigh Brink 8
8 Brian Schrijver 3
10 Timon Gerritsen 5
17 Tycho Odijk 8
18 Senna van der Pol 4
27 Josefien Vrielink 5
27 Victor Vrielink 5
Allemaal van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

