
 

              06-11-2020    
Beste ouders/verzorgers,  

 
 

 
Als wij ons licht laten stralen    
geven we onbewust andere mensen de gelegenheid hetzelfde te doen… 
Nelson Mandela 

 

 

Welkom aan een klein nieuw wonder 

Samen met familie Lindenberg zijn we blij met de geboorte van Anne. Veel geluk gewenst met elkaar! 

 

‘En toen… ridders, jonkvrouwen en kastelen’ 

We kunnen terugkijken op mooie, leerzame, gezellige projectweken. De ‘ridderdag’ was een groot 

spektakel. Het was fantastisch om te zien hoe vaardig de kinderen omgingen met bijlen, speren en 

kruisbogen. Alsof ze niet anders gewend waren! 

Hoewel we uiteindelijk onze drive-in bioscoop niet hebben kunnen openen, hebben we ‘op afstand’ 

met elkaar kunnen genieten van de film. Bedankt voor alle enthousiaste reacties die we hier als team 

op hebben ontvangen. Dat doet ons goed!  

 

Kinderboeken 

Van boekhandel van Kralingen hebben we een tegoedbon ontvangen van €35,40. Dit is 10% van 

bedrag dat door u als ouders van Podium aan kinderboeken heeft besteed in de Kinderboekenweek 

bij bovengenoemde boekhandel. Heel fijn! We gaan mooie boeken kopen voor dit bedrag. 

 

Dalton 

Het daltononderwijs is voortdurend in beweging. Dit betekent dat ons onderwijs ook continu in 
ontwikkeling is. Graag nemen we jullie mee in de veranderingen die plaatsvinden. Voor de 
zomervakantie zijn we begonnen met het schoolbreed centraal stellen van de daltonkernwaarde 
“zelfstandigheid”.  
Momenteel werken alle leerlingen aan doelen die te maken hebben met de 
kernwaarde “verantwoordelijkheid”. Voor groep 3 tot en met 8 is het leerproces is 
opgedeeld in vier verschillende fasen: 
1. Ik begrijp waarom dit doel belangrijk voor mij is en wat er van mij verwacht wordt.  
2. Ik zoek bewust situaties om aan dit doel te werken.  
3. Ik kan dit doel in verschillende situaties toepassen. 
4. Ik heb me het doel eigen gemaakt. 
 
Elke groep heeft drie a vier doelen waaraan gewerkt wordt. Voorbeelden ervan zijn: 
Groep 1 en 2: Ik durf hulp te vragen aan mijn maatje of aan klasgenoten. 
Groep 3 en 4: Ik voel mij verantwoordelijk voor mijn dag,- en weekplanning. 
Groep 5 en 6: Ik kan kiezen met wie ik een opdracht goed kan uitvoeren. 
Groep 7 en 8: Ik weet aan welke leerdoelen ik moet werken. 



Ook de studiedag stond in het teken van dalton. Daltononderwijs sluit aan bij de ontwikkeling van het 
kind. Daarom zijn wij, zoals eerder vermeld, de rekenmethode anders gaan inzetten. Waar voorheen 
de rekenmethode leidend was, heeft de methode nu een meer doelgerichte functie. Dit zorgt ervoor er 
effectiever gewerkt kan worden. We richten ons nog meer op het individuele kind en zijn of haar eigen 
leerdoelen. Hiermee willen we bereiken dat ieder kind instructie en begeleiding op maat krijgt 
aangeboden.  
We zijn als team trots op de gezamenlijke stappen die we maken in onze daltonontwikkeling. Hierbij 
kan vermeld worden dat Zoë en Susanne bezig zijn met de opleiding tot daltonleerkracht en Margreet 
doet dit schooljaar de opleiding tot dalton-coördinator. Margreet is inmiddels gediplomeerd dalton-
intern begeleider en Petra dalton-leidinggevende.  

Week van de mediawijsheid: vrijdag 6 t/m vrijdag 13 november 2020 
Scrollen, liken, appen, swipen, streamen, gamen: je bent er de hele dag druk mee. Je schakelt van 
ervaringen op het scherm naar de wereld om je heen, en weer terug. Alleen maar leuk? Of niet?  
Om lichamelijk, mentaal en sociaal gezond te blijven is een goede balans nodig tussen on- en offline 
bezig zijn. Tijdens de Week van de Mediawijsheid testen we met de kinderen onze digitale balans en 
zoeken we naar mogelijkheden om met en zonder media het beste uit jezelf te halen. Daarnaast is de 
week van de mediawijsheid voor Podium de aftrap om structureel aandacht te besteden aan 
mediawijsheid. 

 
Hij komt, hij komt…… 

Zoals zoveel activiteiten zal ook het Sinterklaasfeest dit jaar aangepast gevierd worden. 
Daarom willen we jullie nu al meenemen in onze plannen zodat u de data in uw agenda kunt zetten. 
Jammer genoeg kunt u als ouders bij deze activiteiten niet aanwezig zijn.  
In de week van 16 november beginnen we met ons Sinterklaasproject.  
Die maandag trekken de kinderen van groep 5 t/m 8 lootjes, zodat ze weten voor welke klasgenoot ze 
een cadeau van €5,00 kunnen kopen (dit geld krijgen ze van de ouderraad mee) en dit kunnen 
verpakken als surprise met een gedicht erbij.  
Op dinsdag 24 november mogen alle kinderen hun schoen zetten, (graag een schoen meenemen, 
ook de kinderen van groep 1/2).  
Op woensdagochtend 25 november wacht het team samen met de kinderen op het plein tot we met 
z’n allen naar binnen gaan om te kijken of de schoenen gevuld zijn! Ook bij dit spannende maar ook 
gezellige moment kunnen er geen ouders aanwezig zijn. We vragen u dus om uw kind(eren) op het 
plein te brengen en dan direct weer weg te gaan. 
Donderdag 3 december houden we een gezellige pietenmiddag. 
Op vrijdagmorgen 4 december hopen we Sinterklaas te verwelkomen op school. Dit zal ook alleen 
met de kinderen gebeuren.  
Vanwege de corona maatregelen kunnen wij de kinderen die dag niet voorzien van drinken. We 
vragen u om de kinderen zelf drinken mee naar school te laten nemen.  
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn ‘s middags vrij. De kinderen van groep 5 t/ m 8 zullen ‘s middags 
nog even door vieren. 
Nu eerst nog heel wat nachtjes slapen voordat Sint op 14 november in Nederland aankomt.  
 

Ondanks alle beperkingen hopen we er een mooi Sinterklaasfeest van te maken met de kinderen.  
 

De Sintcommissie 

 
Samenvatting Jaarverslag MR Podium 
Zoals ieder jaar maakt de medezeggenschapsraad (MR) van Podium een samenvatting van het 
afgelopen schooljaar.  
 
Schooljaar 2019/2020 stond in het teken van rust, na de wisselingen in directie in het voorgaande 
schooljaar. Dat is deels gelukt want vanaf half maart werd vanwege de coronacrisis ook voor de MR 
veel anders. Toch heeft de MR veel van het reguliere werk kunnen doen, daarnaast samen met de 
schooldirectie de opening na de lockdown vorm gegeven. Van het reguliere is het volgende gedaan: 
instemming met schoolgids en formatieplan en instemming met de verhoging van de vrijwillige 
ouderbijdrage. Daarnaast zijn diverse andere beleidsterreinen besproken zoals schoolfinanciën, 
inspectiebezoeken, naamsbekendheid en onderwijsopbrengst. Ook heeft overleg met 
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad  (GMR) van Vechtstreek en Venen plaatsgevonden 
in het jaarlijkse MR meets GMR overleg. 
 



Als gevolg van het herziene reglement van de GMR is de MR van Podium teruggegaan van zes naar 
vier leden. Dit heeft door natuurlijk verloop kunnen plaatsvinden, de termijn van Steven Lameris liep af 
en Marian Schoe is met pensioen gegaan. Bij deze willen we beiden nogmaals hartelijk bedanken 
voor hun inzet voor de MR. De MR bestaat nu uit 4 leden, twee leerkrachten Nienke IJtsma en Linda 
van ’t Hof -Brouwer en twee ouders Jeroen Singels (vader Elise groep 6 en Florian groep 3) en Daan 
van Iersel (vader Wout groep 5 en Gijs groep 3). Het volledige jaarverslag kan opgevraagd worden bij 
de MR, mr.podiumloenen@vechtstreekenvenen.nl. Mocht iemand verdere vragen hebben neem dan 
gerust contact op met een van ons.  
 
Jarigen 

01 november Thijs    groep 7 

03 november Len   groep 3 

09 november Kenz   groep 1 

18 november   Noor   groep 2 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! Thijs en Len, we hopen 

dat jullie een gezellige verjaardag hebben gehad.  

We wensen de andere kinderen alvast een fijne 

verjaardag toe! 

 
Agenda 
november 
donderdag 05  informatieavond voor de ouders en leerlingen van groep 8 
 vrijdag  27  groep 1 t/m 4 vrije dag  

december 
donderdag 03  Pietenmiddag 
vrijdag  04  Sinterklaasfeest 
woensdag 16  Kerstcircuit en ’s avonds Kerstvieringen in de groepen 
vrijdag  18  vrije dag groep 1 t/m 8 
maandag  21 t/m 01 jan Kerstvakantie 
 
 
 

Tot slot 
Een hartelijke groet, 

mede namens het team, 
 
Petra Eindhoven 
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