11 december 2020

School in coronatijd
Helaas hebben we nog steeds te maken met het coronavirus en
alle gevolgen daarvan. Gelukkig kunnen we als school gewoon
open blijven. Tot nu toe is het gelukkig ook incidenteel
voorgekomen dat we een groep naar huis moesten sturen
omdat er geen vervanging was. Meestal werd het intern
opgelost. Dat betekent dat een duo-collega extra komt werken.
We waarderen ieders inzet hierin. Fijn dat de teamleden bereid
zijn om extra te werken. Gelukkig valt tot op heden het aantal
besmettingen op en rond school mee. Laten we hopen dat dat
zo blijft.
Wat we heel erg missen is het contact met u als ouders.
Gelukkig zijn er wel hulpmiddelen voor en spreken we elkaar
op het plein op afstand. Toch mis je de echte verbinding. Zeker
op bepaalde momenten. Bijvoorbeeld straks bij de kerstviering.
Het liefst hadden we een grote viering georganiseerd waar u als
ouders bij zou zijn, waar de kinderen ’s avonds in het donker
met hun mooiste kleren aan en glitters in het haar naar school
komen. Helaas is het dit jaar niet zo. De kerstvieringen zijn dit
jaar in de eigen groep.
Veel werd afgelast dit jaar. Veel ging niet door of op een andere
manier. Kerst 2020 gaat wel door.
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en zijn
heerschappij duurt voor eeuwig. Vrolijk kerstfeest iedereen!
We hopen op betere tijden. Let goed op elkaar en blijf gezond!

Kerstviering
Op donderdag 17 december hopen we het
kerstfeest te vieren.
Helaas kunnen we geen gezamenlijke
viering/ samenzang/ afsluiting van het
jaar houden.
Alle groepen hebben dAArom ’s middAgs
een viering in de eigen klas.
Natuurlijk mogen de kinderen wel in
echte feest-/ kerstkleding komen en
krijgen we iets lekkers te eten en te
drinken.
De voorbereidingen zijn inmiddels in
volle gang en we hopen op een goed en
gezellig kerstfeest.
Hierbij wensen wij u alvast gezegende
feestdagen en een voorspoedig 2021!

Schoolontwikkeling
We houden u graag op de hoogte van onze schoolontwikkeling. Ook als team blijven we leren. Op de laatste studiedag
hebben we ons in het ochtendprogramma verdiept in het herkennen en begeleiden van de hoogintelligente en de
hoogbegaafde leerlingen. Hier zit wel degelijk een verschil tussen. Angela ter Beeke, de hoogbegaafheidsspecialist van de
Akker, heeft ons deze ochtend getraind. Mooi is het om praktische handvatten en inzichten te krijgen die je gelijk de
volgende dag kunt toepassen in de groep.
’s Middag zijn hebben we ons verdiept in EDI. Dit is de afkorting van Expliciete Directe Instructie. Anders gezegd: Hoe
worden we nog beter in het uitleggen en verwerken van de leerstof. Dit sluit direct aan bij onze visie: ‘de basis op orde’
waarin het onder andere gaat over het aanbieden van de basisvakken lezen, taal en rekenen. Op de studiedag hebben we ons
vooral bezig gehouden met de basisprincipes van EDI. Vooraf hadden we als team de bijbehorende literatuur al gelezen.
Verdere onderwerpen die we behandeld hebben zijn ‘betrekken en activeren’ en ‘doelen stellen’. Bij ‘betrekken en activeren’
gaat het erover hoe je de kinderen goed en effectief kunt betrekken bij de instructie en hen actief mee laat doen, waardoor ze
ook actief leren. ‘Doelen stellen’ gaat over het goed en haalbaar verwoorden van je doel. Als je je doel heel helder hebt, kun je
je instructie beter afstemmen en ook evalueren of het doel behaald is. Dat kan dan weer het startpunt voor de volgende les
worden. De nascholing van EDI wordt verzorgd door Geke Hulsman. De afgelopen weken heeft Geke bij alle leerkrachten een
instructie bijgewoond en de leerkracht daar ook feedback op gegeven. Dat was heel waardevol. Deze observatieronde en
feedback nemen we mee naar de volgende studiedag. Het is mooi dat Geke ons teruggaf dat ze al heel veel mooie en goede
zag in de instructie. Eén van de opvallende zaken was dat de leerlingen schoolbreed enorm betrokken zijn op de instructie
en hun werk. Zo blijven we dus leren en doen we met elkaar de goede dingen voor de kinderen. Dat is het uiteindelijke doel!
Leerlingen die les krijgen volgens de principes van EDI léren niet alleen meer, maar hebben ook meer zelfvertrouwen (selfesteem) en zijn beter in het oplossen van complexe problemen (problem-solving skills) (Ybarra & Schmeier, 2020)

Meer muziek in de klas
Afgelopen week is het muziekakkoord ‘Meer muziek in de klas’ getekend. Daarvoor is een filmpje opgenomen. Dat filmpje,
waaraan ook een aantal kinderen van onze school meewerken, kunt u hier bekijken.
Muziek is één van onze andere speerpunten dit schooljaar. De kinderen krijgen op woensdag les van de muziekjuf. Het is mooi
om te zien hoe kinderen van deze lessen genieten.

Sinterklaas
Ondanks dat alles anders was dan anders, kijken we terug op een mooi sinterklaasfeest. Sinterklaas logeerde op school in een
caravan op het plein. Dan zou je denken dat hij natuurlijk wel op tijd zou zijn. Niet was minder waar. Sinterklaas had zich
verslapen! Gelukkig hebben de kinderen Sinterklaas wakker geroepen. Zo kon het feest toch doorgaan. We bedanken de OWG
voor hun inzet om er een geslaagd feest van te maken.
.

Buitenschoolsnieuws

Welkom
We heten Wilbert
Morren van harte
welkom op school.
Hij is gestart in
groep 1/2. We
hopen dat hij snel
gewend is op
school, maar dat
zal wel lukken
met zo’n grote
broer.

Geboren
Jordy (gr 3) heeft een zusje
gekregen. Ze heet Nina. Van harte
gefeliciteerd!

Tot ziens

Meester Assink

Daniël (gr 7) en Sem (gr 2) van Dieren
gaan verhuizen naar Wezep. Daarom gaan
ze na de kerstvakantie naar de Meidoorn.
Heel veel succes op de nieuwe school en
hopelijk zijn jullie snel gewend op de
nieuwe school en in het nieuwe huis. Dat
geldt natuurlijk ook voor Tessa en Jesse.

Afgelopen weekend bereikte ons het
verdrietige bericht dat onze oud
collega en meester, Gerrit Assink,
plotseling is overleden op de leeftijd
van 69 jaar. Vanaf 1971 tot en met
2014 was meester Assink werkzaam
op CNS 't Loo, later de Looschool.
Met hart en ziel heeft hij zich al die
jaren ingezet voor de Looschool. Zes
jaar geleden, in december 2014,
nam hij afscheid van school om te
genieten van een welverdiend
pensioen. Hij verwoordde het zelf
destijds als volgt: 'Een afscheid na zo
veel vele jaren betrokkenheid bij de
Looschool is best moeilijk en ik heb er
ook wel tegen op gezien' Voor velen
was meester Assink een bekend
gezicht. Een aantal ouders zullen
hem nog wel herinneren als hun
meester.
We wensen zijn vrouw, de kinderen
en de kleinkinderen veel sterke toe
bij dit verlies.

Even voorstellen
Als administratief medewerker op de
Looschool, wil ik mij graag voorstellen.
Mijn naam is Manouk Wessels, ik ben 21
jaar oud en woon achtend in
Hattemerbroek.
Na ruim 2 jaar bij Stichting Dimence te
hebben gewerkt, was ik op zoek naar een
nieuwe uitdaging.
Stichting de Akker kwam hierbij al snel op
mijn pad. Zelf heb ik met plezier op de
Nassauschool in Hattemerbroek gezeten.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te
sporten en dingen te ondernemen met
familie en vrienden.
Ik kijk uit naar een prettige
samenwerking!

Goed Bezig
Hier vindt u het laatste nieuws van
Goed Bezig. Hierin staat o.a. het
aanbod voor de komende periode.

Schaatslessen
Goed Bezig organiseert in januari weer
schaatslessen op woensdagmiddag.
Kinderen die hier aan meedoen, mogen
op die middagen om 14.00 uur
vertrekken

AGENDA
18 december
21 dec- 1 jan
28 januari

Kinderen 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Studiedag Team

