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Nieuwjaarswens:
Een nieuw jaar is aangebroken! Bij een nieuw jaar hoort ook een terugblik en een
blik vooruit. Voor mij zit het eerste jaar Parkiet er op. Ik kijk terug op een mooi jaar
waarin we hard gewerkt hebben aan onze mooie school.
Ik heb me heel welkom gevoeld bij ouders, kinderen en teamleden.
En steeds meer leer ik iedereen beter kennen. Een jaar waarin we met elkaar
heel mooie en zeer verdrietige momenten hebben gedeeld.
Met het team hebben we gezocht naar een betere manier om meer gepersonaliseerd
te kunnen werken. Daarmee hebben we een start gemaakt via Snappet op de
Chromebooks, die de kinderen in groep 4 t/m 8 hebben gekregen. Bij de kleuters
zijn we bezig om het spelelement in de klassen zo toe te passen dat er meer
leersituaties uit voortkomen. Toen ik startte op De Parkiet was mijn opdracht om
snel iets te beslissen t.a.v. de overblijf. Dat resulteerde in een reeks van
veranderingen die op korte termijn met team, MR en ouders genomen werden.
Veranderingen voelen niet altijd voor iedereen even prettig.
De intentie van een verandering is om het voor de kinderen prettiger te
laten verlopen.
Ook komend jaar blijven we met elkaar kritisch kijken naar ons onderwijs en hoe we
hier ons zelf in kunnen blijven verbeteren. Dat betekent niet dat er voor nu
ingrijpende veranderprocessen volgen, maar wel dat wij een lerende organisatie
blijven, die met elkaar wil blijven leren en groeien.
Wij blijven natuurlijk staan voor onze kleinschaligheid en gezellige school.
Waar onze pijlers vertrouwen, geborgenheid, openheid en talentontwikkeling
tot uiting blijven komen. Ik wens u allen een mooi, gezond en liefdevol 2019!
Medezeggenschapsraad:
De MR is op zoek naar twee ouders die zich willen aansluiten.
Gisteren is er een uitnodiging uitgegaan om u hier voor op te
geven. In de brief stond het emailadres van juf Jolanda niet
geheel juist. Het moet zijn joosterling@parkiet.lucasonderwijs.nl
Er hebben zich al een aantal ouders zich aangemeld. Laat dat u
niet weerhouden om u aan te melden. Waarschijnlijk zullen er in
februari verkiezingen komen.
Overblijf:
Vanaf as. maandag wordt ons overblijf team versterkt door 2 mannen vanuit
Sporttalent. Deze mensen komen tijdens het buitenspelen van de overblijf voor de
groepen 4 t/m 8. Zij zullen sportactiviteiten organiseren en de kinderen mogen zich
hier voor opgeven. Wel zijn we nog op zoek naar ouders/ kennissen die voor een
vrijwilligersbijdrage overblijfouder willen zijn. Op een vaste dag in een vaste groep.
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Mail naar info@parkiet.lucasonderwijs.nl
Op tijd:
Iedereen is wel eens te laat, maar voor een klas is dit best storend. Wij willen u
vragen om de komende tijd weer extra te letten op het op tijd komen.
Wij willen dan ook echt om 8.30 uur met de kinderen in de klas starten.
Gezonde traktatie:
De afspraak is dat we zoveel mogelijk gezond trakteren. De ongezondere traktaties
worden mee naar huis gegeven, zodat u zelf kan bepalen of uw kind dit
op mag eten. Graag uw aandacht hiervoor.
Zieke leerkrachten:
Helaas hebben we bij ons op school ook wel eens te maken met zieke leerkrachten.
We proberen de vervanging altijd zo goed mogelijk te organiseren. Zo komen er met

regelmaat mensen extra werken, zodat alle klassen bemand zijn. Dit extra werken
verhoogt ook de werkdruk en kan ook niet altijd. Indien vervanging niet gelukt is,
doen wij een beroep op het ondersteunende personeel vanuit de zorg of directie,
zodat alle kinderen naar school kunnen gaan. Ook dit kan niet structureel gebeuren.
In het verleden deden we ook nog wel eens een beroep op een uitzendbureau.
Maar de laatste tijd merken we dat daar ook een groot tekort is en lukt het
hierdoor niet om vanuit daar vervanging te krijgen. Tot nu toe hebben we gelukkig
nog geen klas hoeven verdelen of naar huis hoeven te sturen.
Ook wij merken dat er tekorten in het onderwijs zijn.
15 maart… staking:
Op het nieuws is de landelijke stakingsdag van 15 maart aangekondigd.
Dit om aan te tonen dat het onderwijs onder druk staat. Verlaging van de werkdruk,
eerlijkere salarissen en het aantrekkelijker maken van het vak van leerkracht.
Op dit moment kan ik u nog niet laten weten of De Parkiet hier ook aan mee gaat
doen. Zodra er meer duidelijkheid is vanuit de bonden en Lucas Onderwijs bekijken
we in het team welke mensen er van plan zijn om te gaan staken. Zodra wij iets
meer weten, hoort u hier meer over.
Schooladministratie op orde:
In mijn schoolinfo staan lang niet alle adressen en telefoonnummers juist. Het is
voor ons heel belangrijk om u goed te kunnen bereiken. Wilt u Mijn Schoolinfo
nogmaals controleren?
Leren programmeren:
Voor in de kleutergroepen zijn er Beebots aangeschaft. Hierdoor maken de
kinderen kennis met de beginselen van programmeren.

Wij willen kinderen leren falen en leren doorzetten. Fouten maken mag.
Bij programmeren merk je dat wanneer je stappen overslaat het niet zal lukken.
Je krijgt directe feedback. Door veel fouten te maken, kom je steeds een stapje verder.
Leren omgaan met falen is belangrijk voor het leerproces.
Kritisch denken en het stimuleren van probleemoplossend vermogen.
Computational thinking wordt daarbij gezien als de kernvaardigheid die leerlingen
zouden moeten leren, waardoor ze beter leren denken.
Programmeren wordt hierbij gezien als het beste middel om logisch te leren.
We zijn bezig met maak-onderwijs. Kinderen leren hun digitale ideeën tot leven
te wekken.
Mooie uitgangspunten waar we door geïnspireerd zijn geraakt. Het staat nog in de
kinderschoenen, maar we zullen er de komende tijd vaker mee gaan experimenteren.

Inloopochtend:
Op woensdag 30 januari kunt u tussen 8.30 uur en 9.00 uur weer een kijkje nemen
in de klas van uw kind. Wanneer uw kind gym heeft, kunt u bij de gymles meekijken. In d
Deze keer wordt er in de klassen een les gegeven die te maken heeft met
taalonderwijs.
Belangrijke data:
Vrijdag 18 jan.
Eindadvies groep 8 mee
Maandag 21 jan. adviesgesprekken groep 8
donderdag 24 jan. adviesgesprekken groep 8
Woensdag 30 jan. inloopochtend
Vrijdag 1 & 8 feb. open podium ( u hoort binnenkort wanneer welke groepen
er wanneer er aan de beurt zijn.)
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