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Krabbel van de directie 
In november is er een studiedag voor de leerkrachten. Wat doet het team op deze dag?  
Dit schooljaar staan er een aantal belangrijke onderwerpen op het programma. Met het gehele 
team volgen wij een training Teach Like a Champion. Duncan en Stefan nemen ons mee in de 
technieken van Teach, waardoor de leerkrachtvaardigheden zich verder ontwikkelen. Er worden 
observaties gedaan in de groepen en de technieken worden geëvalueerd tijdens 
teamvergaderingen.  De groepen 4 t/m 8 volgen een training Nieuwsbegrip. Dat is een 
begrijpend leesmethode van de CED-groep. Een trainer van de CED-groep geeft ons twee 
trainingen en komt in de groep observeren. Zo kunnen wij zo goed mogelijk implementeren en 
de methode zo efficiënt mogelijk gebruiken.  De onderbouw is begonnen met het werken met 
Inzichtelijk, een leerlingvolgsysteem voor leerlingen in groep 1-2. Gelukkig zijn Cito-toetsen 
verboden geworden in de onderbouw, maar de ontwikkeling van een kind willen wij graag 
volgen. Dat doen wij met een volgsysteem. Ook hier is een goede implementatie van belang. 

Op studiedagen spreken leerkrachten elkaar allemaal, omdat iedereen aanwezig is. Er worden 
onderwerpen besproken, lessen geëvalueerd en nagedacht over het beleid van de school. Er 
wordt gewerkt aan een nieuw schoolplan. Wat hebben wij gedaan de afgelopen jaren, wat 
willen wij behouden de komende jaren en wat willen wij gaan aanpakken. Hierover praten wij 
met elkaar op de studiedagen, maar ook tijdens vergaderingen. Binnenkort ontvangt u als ouder 
ook een uitnodiging voor een bijeenkomst over ons schoolplan 2023-2027, want graag nemen 
wij uw meningen en ideeën mee in ons volgende schoolplan. 

Daarnaast drinken wij koffie en thee met wat lekkers en kletsen wij bij tijdens een heerlijke 
lunch. Dus zo’n studiedag is waardevol, leerzaam en ook gezellig. 

Groeten,  

Saskia  
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Agenda  

 11 November  Sint Maarten  

14 november  Studiedag voor alle leerkrachten. De leerlingen zijn vrij. 

24 november  Robert Smid (bestuurder ISOB) werkt een dagje op de JvS  

2 december Sinterklaasviering op school 

 
 
Thema-avond ouders: 

“ Willen (w)eten” 
Wat zit er in jouw lunchtrommel? 

 
 
Op 10 oktober hadden we onze eerste inspirerende en informatieve ouderbijeenkomst: “Willen 
(w)eten. Wat zit er in jouw lunchtrommel?” 

Er waren zo’n 20 mensen, voornamelijk ouders, aanwezig. We hebben op een interactieve 
manier informatie gegeven over wat er qua voeding belangrijk is voor een kind in de groei: wat 
hebben kinderen in de basisschoolleeftijd nodig qua koolhydraten, eiwitten en vetten voor een 
optimale ontwikkeling. Veel onduidelijkheden voor ouders verduidelijkt! Zoals: wat zijn nu die 
goede vetten? Wat zijn producten die bijdragen aan de gezondheid van mijn kind? We hebben 
geproefd, er was ruimte voor vragen en we hebben de behoefte gepeild. 

Wat opmerkingen na afloop: 

“Bedankt voor de tips over volwaardige voeding (combi vet, koolhydraten en eiwitten ) en om de 
suikerpiek naar beneden te halen” 

 “Goed om te weten wat kind in de groei nodig heeft i.p.v. kijken vanuit volwassen perspectief. 
Kleur en variatie = inspirerend” 

“Ik kijk al uit naar de volgende avond” 

We hebben inspiratie genoeg teruggekregen van de ouders om aan deze avond een vervolg te 
geven! 

Dank jullie wel!  

Wendy, Astrid en Daniëlle 
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Nieuws van de MR 
We zijn heel blij met de deelname van twee ervaren leerkrachten aan de MR van de JvS, ter 
vervanging van Gerda en Maaike. Eind september kwam de MR in deze nieuwe samenstelling 
voor het eerst bij elkaar: Janneke (leerkracht groep 5B, nieuw), Danielle (leerkracht groep 1/2C, 
nieuw), Tanya (leerkracht groep 3B), Robert (vader groep 6), Els (moeder groep 4, 6 en 7) 
en Barbara (moeder groep 6 en 8).    
Inmiddels is de tweede vergadering ook net achter de rug, waarin we, naast de stukken die op 
de agenda stonden, ook bespraken hoe we als MR willen werken.  
Mocht u, als ouder, ideeën of vragen hebben voor ons; als oudergeleding behartigen wij ook uw 
belangen, dus spreek ons gerust aan op het schoolplein of stuur een mailtje 
naar mr.jvstolberg@isobscholen.nl   
  
De vergaderingen voor dit schooljaar staan gepland op: (25 oktober,) 7 december, 18 januari,  
9 maart, 3 april, 24 mei en 29 juni.   
 
 
 
Maandagmorgen blues 
Op maandag loop ik vaak een rondje door de school om te kijken of iedereen er is, hoe de petten 
staan en om even gedag te zeggen. Er valt mij wel iets op het afgelopen jaar. Veel kinderen 
hebben op maandag last van de maandag-blues. Ze zijn moe, willen niet naar school, snel 
geïrriteerd of kijken suf uit de ogen. En als ik met ze in gesprek ga, dan hoor ik vaak dat ze het 
erg druk gehad hebben in het weekend. Verjaardagen, uitjes, uit eten, feestje en laat naar bed 
op alle dagen. Of een familieweekend waarop het gezin zondagavond laat teruggekomen is. Dit 
alles heeft effect op het gedrag en de motivatie en betrokkenheid van de leerling op maandag. 
Tijdens de lockdown konden wij nergens heen en werden onze agenda’s verplicht leeg geveegd. 
Ook ik had als voornemen om de weekenden niet meer vol te plannen en meer rust te pakken in 
het weekend. Hoe gaat het bij jullie thuis? Mijn agenda is altijd weer gevuld en ik moet heel 
bewust het weekend een beetje leeg houden, zodat we maandag ook weer fris naar school en 
werk gaan. Herkenbaar? Laten wij voor de kinderen ook rust inplannen in het weekend naast de 
leuke gezellige activiteiten, zodat er maandag minder last is van de maandagmorgen blues. 
 
 
 
 


