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Volgende nieuwsbrief

Advent
Sinds vorige week maandag staat er in elke klas weer een prachtige
adventskrans en het tweede lichtje brandde deze week alweer.
Het is fijn dat de kinderen van groep 8 ook dit jaar weer deze
prachtige kransen voor alle groepen hebben gemaakt! Hartelijk dank
daarvoor!

Kerstfeest op het HPC
Afgelopen vrijdag heeft uw kind de uitnodiging ontvangen
voor de kerstviering op maandagavond 17 december in de
aula van het HPC. Groep 6 zal een kerstmusical opvoeren.
’s Middags is de generale repetitie waarvoor opa’s, oma’s
en oudere broers en zussen van de kinderen in groep 6 zijn
uitgenodigd.
Leerlingen van de LvB en hun ouders zijn vanaf 18.15 uur
welkom om van de musical te genieten. Na afloop is er
gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. De avond is om
20.00 uur afgelopen.
Voor en na de musical collecteren kinderen voor een goed doel: 'Het vergeten kind'. Deze organisatie
organiseert activiteiten en evenementen voor kwetsbare kinderen in Nederland en zet zich in voor
een structurele verbetering van hun situatie. Zie voor meer informatie: www.hetvergetenkind.nl

De school start op dinsdagochtend op de normale tijd: 08.30 uur.

Kerstontbijt op vrijdag 21 december
Vrijdagmorgen mogen alle kinderen op school ontbijten. Hiervoor nemen
ze niet hun eigen brood mee naar school, maar zullen zij een ontbijt voor
een medeleerling verzorgen.
Alle kinderen hebben een formulier mee naar huis gekregen waarop ze aan
konden geven wat zij willen eten tijdens het ontbijt. Voor drinken wordt op
school gezorgd.
Vandaag krijgen de kinderen het briefje van de medeleerling waarvoor ze
een ontbijtje mogen klaarmaken mee naar huis.
Daarnaast heeft uw kind ook een blanco kerstkaart meegekregen. Hierop mag hij of zij een kerstwens
schrijven en die bij het ontbijt voegen. Zo maakt én krijgt ieder kind een ontbijt en een persoonlijke
kerstwens. We hopen op een heerlijk en gezellig kerstontbijt!

Kerstvakantie
De kerstvakantie begint volgende week vrijdag om 12.00 uur. We
wensen u fijne feestdagen toe!
Niet iedereen gaat een ontspannen periode tegemoet. We
denken aan de mensen die bij onze school betrokken zijn en die
te kampen hebben met ziekte of met het verdriet om een
geliefde persoon die ze hebben verloren. We wensen hen vanaf
deze plek sterkte toe!

Studiedag
Op maandag 7 januari zijn de kinderen een
dag extra vrij. Op deze dag is er een
studiedag voor het team. We gaan verder
met onze Expliciete Directe Instructie (EDI),
een bewezen aanpak om de leseffectiviteit
te verhogen en te zorgen voor
succeservaringen en betere leerprestaties bij
alle leerlingen. De afgelopen maanden hebben we ons de techniek van EDI steeds meer eigen
gemaakt. De afgelopen week is er bij elke leerkracht een lesobservatie geweest. Tijdens de
nagesprekken werd duidelijk dat we mooie stappen maken. De studiedag op 7 januari zal ons vast en
zeker nog meer gereedschap bieden om dagelijks de EDI aanpak effectief in te zetten.

Luizencontrole
Vanwege de studiedag op de eerste dag na de vakantie stellen we de
luizencontrole een weekje uit tot maandag 14 januari.

Gebrek aan invallers
Nu de winter voor de deur staat en daarmee een seizoen
waarin de kans op griep toeneemt, worden wij soms
geconfronteerd met een gebrek aan invallers. Via onze
invalpool, IPPON, lukt het niet altijd om op tijd een invaller
te vinden. LvB-collega's vallen in waar mogelijk maar ook dat
kan niet altijd. Gelukkig kunnen we in sommige gevallen een
beroep doen op (oud)leerkrachten zoals juf Joke en juf Bea,
maar wanneer er echt een griepgolf komt, hebben we een
groot probleem.
Misschien zijn er ouders die ons in geval van nood, uit de brand kunnen helpen. We denken aan
ouders met een lesbevoegdheid of een bevoegdheid als klassen-/onderwijsassistent, die we mogen
bellen op het moment dat we echt geen invaller kunnen krijgen. Deze ouder(s) zou(den) dan voor
een dag een groep of een deel van een groep op kunnen vangen zodat we geen kinderen naar huis
hoeven te sturen.
Kunt en wilt u ons helpen? Geef dan uw gegevens door aan Jos Schoenmakers. Hij maakt met u
verdere praktische afspraken. Wij zijn heel blij met elke vorm van hulp die aangeboden wordt!

Een dag in De Overstap, ons 10-14 onderwijs
Een schooldag in De Overstap begint voor docenten
van dit team wat vroeger dan voor de leerlingen.
Voordat de leerlingen van De Overstap aan de dag
beginnen, hebben de docenten die op deze dag
lesgeven in De Overstap, een overlegmoment. Zij
nemen de dag door en bespreken opvallende zaken
over leerlingen en docenten of lessen van die dag.
Daarna is het tijd voor de leerlingen om aan de slag
te gaan. Zij beginnen met een dag-start met één
van de coaches. Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van het journaal. De leerlingen en
de coach bespreken opvallende zaken en werken zo aan burgerschap. Een ander onderdeel van de
dag-start is het checken bij leerlingen wat ze deze dag gaan doen; aan welke leerdoelen gaat de
leerling werken, welke onderdelen gaat de leerling afsluiten en hoe ziet het rooster er vandaag uit.
Met het logboek en een Chromebook maakt de leerling de planning voor deze dag.
Het rooster van De Overstap is verdeeld in blokken waarin de vakken
aangeboden worden die bij De Overstap horen. Dit zijn vakken die je op je eigen
niveau volgt. Dit noemen we de trede-vakken, bijvoorbeeld Nederlands, Engels
en wiskunde.
Andere vakken, de zogenaamde themavakken, werken rondom een thema,
bijvoorbeeld aardrijkskunde, biologie en geschiedenis. Hierbij werken de leerlingen aan hetzelfde
onderwerp maar op verschillend niveau. Afhankelijk van het leerdoel dat de leerling heeft opgesteld,
zal de ene leerling zich verder verdiepen in de stof dan de andere.
De blokken worden afgewisseld met pauzes. Deze zijn op hetzelfde moment als die van de andere
leerlingen van het HPC.
Tijdens de lessen wordt de leerling begeleid door één van onze vakdocenten. De vakdocenten geven
instructies/uitleg en begeleiden de leerlingen bij het behalen van hun leerdoel. De dag van De

Overstap wordt gezamenlijk afgesloten. Samen met één van de coaches wordt de dag doorgenomen
en er wordt gecheckt wie nog wat moet doen.
Om de leerlingen goed te kunnen begeleiden heeft iedere leerling elke week een individueel
coachgesprek van een kwartier, waarin de leerling samen met de coach de week en de leerdoelen
doorneemt. Met de feedback van de coach worden afspraken gemaakt over wat de leerling nodig
heeft en hoe de leerling de leerdoelen gaat behalen.
Naast het lesprogramma in De Overstap heeft iedere leerling een profielkeuze gemaakt, namelijk
kunst, sport, technologie-breed of science. De leerlingen van De Overstap volgen de profiellessen
samen met de andere leerlingen van het HPC.
In het lesprogramma van De Overstap wordt ruimte gemaakt voor een keuzemodule. Deze
keuzemodules worden in een cyclus van een aantal weken aangeboden en ze worden gezamenlijk
afgesloten.
Anita Martens – van de Grift, projectleider 10-14 onderwijs

Infoavond De Overstap
Donderdag 10 januari is er een infoavond over De Overstap voor de ouders van
kinderen in groep 7 en 8. Aanvang is 20.30 uur. De uitnodiging volgt deze week.

