16-03-2021
Beste ouders/verzorgers,
Elk voorjaar stuurt Hij je bloemen
en elke morgen een zonsopgang!
(Max Lucado)

Welkom op Podium
We heten Finley van harte welkom in groep 1. We wensen je, samen met je ouders, een mooie,
leerzame Podium-tijd toe!
Social Schools (dus geen bijlage Klassennieuws meer)
Zoals u weet hebben we Social Schools aangeschaft om een kwaliteitsslag te kunnen maken in de
communicatie naar ouders/verzorgers. We zijn blij met dit project en hebben u de handleiding al
toegestuurd zodat u de app kunt gaan gebruiken. Het is fijn om te zien dat veel ouders de app al
hebben geïnstalleerd.
We zetten Social Schools in voor onze communicatie. Het zorgt ervoor dat wij u eenvoudig op de
hoogte kunnen brengen van wat er plaatsvindt in de combinatiegroep(en) van uw kind(eren).
Onze leerkrachten plaatsen berichten in de interne community. Een bericht kan bestaan uit tekst,
afbeeldingen, video’s en/of bestanden. Ook worden schoolactiviteiten ingepland op de agenda en
krijgt u t.z.t. via Social Schools een uitnodiging voor bijvoorbeeld een oudergesprek.
De interne community heeft een Facebookachtige uitstraling, maar is volledig afgeschermd. De
informatie is alleen zichtbaar voor de ouders en de leerkracht van de desbetreffende combinatiegroep,
niet voor ouders met kinderen in andere groepen en ook niet op internet.
We hopen dat deze mail duidelijkheid geeft over de inzet van de app. Voor degenen die nog niet op
de hoogte zijn van de werking van de app, maakt Celine een stappenplan. Dit stappenplan krijgt u
deze week toegestuurd.
Zijn er nog vragen? Stuur dan een mail naar Linda: lbrouwer@vechtstreekenvenen.nl of Celine:
cvdbosh@vechtstreekenvenen.nl
Cito-toetsen
Zoals u weet, worden momenteel de Cito-toetsen afgenomen. Deze midden-toetsen (Begrijpend
Lezen, Spelling, Rekenen en Technisch Lezen) worden door ons gebruikt om een nieuwe
beginsituatie vast te stellen. Waar staan de kinderen op dit moment? En hoe sluiten we hier op aan?
Daarnaast worden de toetsen geanalyseerd om te bepalen waar de groep staat en wat er in de
komende periode nodig is.
U ontvangt als ouder/verzorger bij het rapport van uw zoon/dochter een overzicht van de resultaten
van de toetsen, die u een indruk geven van de ontwikkeling van uw kind.
Hoewel u de leerkracht(en) van uw kind kortgeleden gesproken heeft, kan het zijn dat u naar
aanleiding van het rapport kort van gedachten wilt wissen met de leerkracht van uw zoon/dochter.
Natuurlijk bieden we u hiervoor graag de gelegenheid.
Neemt u hiervoor contact op met de betreffende leerkracht.

Het kan ook zijn dat de leerkracht initiatief neemt om één en ander mondeling toe te lichten. Deze
gesprekken vinden online plaats.
Rapporten
De rapporten worden op donderdag 1 april aan uw zoon/dochter meegegeven.
Studiedag team 17 maart – alle leerlingen vrij
Morgen, woensdag 17 maart is een studiedag voor het team. We gaan ons op deze dag wederom
verdiepen in een instrument voor het volgen, plannen en evalueren van de ontwikkeling van de
kinderen. Met dit hulpmiddel kunnen we de ontwikkeling van de kinderen nog beter op een
overzichtelijke manier in kaart brengen en het onderwijs plannen.
We krijgen begeleiding bij het optimaal gebruiken van de mogelijkheden van het systeem en deze ons
eigen te maken.
De kinderen zijn deze dag vrij.
Pasen:
Het Paasfeest staat alweer voor de deur. Op donderdag 1 april vieren we Pasen op Podium. We
houden vieringen in de groepen en gaan gezellig per groep met elkaar picknicken. Voor deze picknick
vragen we u uw kind(eren), als verrassing, een feestelijke Paaslunch (inclusief drinken) mee te geven.
De ouderraad zorgt ervoor dat er voor alle kinderen een gekookt eitje is.
Natuurlijk gaan we ook chocolade eieren verstoppen en zoeken en ik verwacht ook vínden 😉.
We draaien deze dag een continurooster. De dag begint zoals gewoonlijk om 08.30 uur maar eindigt
om 14.00 uur.
Dalton
In de komende periode zetten we de daltonkernwaarde ‘Reflecteren’ schoolbreed centraal.
Reflecteren op het eigen denken en handelen is essentieel voor een succesvol leerproces. Wie niet
reflecteert, vooraf, tijdens en/of na afloop, op de aanpak, de bedoeling, de eigen inzet en/of het effect,
loopt het risico alleen maar tijd te vullen en niet te leren.
Reflecteren kan ertoe leiden dat een leerling hulp vraagt, omdat er te weinig voortgang is. Het kan
bewerkstelligen, dat een leerling merkt dat lang achter elkaar oefenen leidt tot afdwalen. Dan kan
hij/zij besluiten om kortere tijd achter elkaar te oefenen, maar wel vaker.
Reflectie kan leiden tot initiatief en stimuleert zo zelfstandig gedrag, maar leidt ook tot samenwerking
en het benutten van verbondenheid. Dat leerlingen op de juiste momenten reflecteren, is een uiting
van het voelen van verantwoordelijkheid. Juist door kinderen te laten ervaren dat wat ze op school
doen betekenis voor hen heeft en bijdraagt aan hun ontwikkeling, zal hun nieuwsgierigheid en
motivatie voor leren groot blijven. Als team zetten we ons in om de kernwaarde ‘reflecteren’ nog beter
inhoud en vorm te geven.
Tevredenheidspeiling
Binnen enkele weken kunt u een uitnodiging verwachten om deel te nemen aan onze
tevredenheidspeiling. Deze peiling wordt eens in de twee jaar afgenomen onder ouders, leerlingen en
het team van Podium.
We zien u en uw kinderen als serieuze gesprekspartners bij het werken aan de kwaliteit van onze
school en we hechten dan ook waarde aan uw/jullie oordeel/mening.
Omdat we het resultaat van de peilingen gebruiken om de kwaliteit van de school te verbeteren,
heeft u daadwerkelijk zeggenschap over de kwaliteit van onze school. Een goede reden om de
tevredenheidspeiling in te vullen. U bewijst uzelf, de kinderen en het team er een grote dienst mee!
Kangoeroewedstrijd
De Kangoeroewedstrijd is een internationale reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks op veel scholen
wordt georganiseerd. De wedstrijd bestaat uit een aantal vragen waarbij je met creativiteit en inzicht
het juiste antwoord moet kiezen. Met elke vraag wordt het iets lastiger.
Het doel van de Kangoeroewedstrijd is om leerlingen te laten ervaren hoe leuk rekenen/wiskunde kan
zijn. Leerlingen met een talent voor puzzels en wiskunde kunnen op een leuke en competitieve manier
hun vaardigheden aan de wereld laten zien. Als dat geen Podium is!!!
Verschillende van onze leerlingen zijn aangemeld voor dit evenement dat gepland staat op 18 maart
2021. We hopen dat ze er veel plezier aan beleven!

Cybercampagne HackShield (bericht van burgemeester, kinderburgemeester en teamchef politie)
Kinderen zijn steeds vaker online actief. Zij spelen games, appen en brengen veel tijd op social media
door. Een mooi tijdverdrijf, al kent dit online leven ook een keerzijde. Omdat kinderen zich nog niet
altijd bewust zijn van de gevaren die zij online lopen, zijn zij een kwetsbare groep en makkelijke prooi
voor hackers en andere online criminelen. Net als de gemeente en de politie hechten wij veel waarde
aan de online veiligheid van kinderen. Daarom laten we de kinderen in de bovenbouw kennismaken
met de cybersecurity game HackShield. Hiermee is het mogelijk om Junior Cyber Agent van Stichtse
Vecht te worden.
HackShield is een spannend online spel dat kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs
spelenderwijs bekend maakt met digitale veiligheid en vormen van cybercriminaliteit. Het spel maakt
kinderen bewust van de gevaren op het internet, zoals ‘phishing’. HackShield leert kinderen
spelenderwijs zich veiliger op het internet te begeven. Hierdoor worden doelgericht kennis en
vaardigheden aan de spelers van het spel aangeleerd. HackShield wil ook bijdragen aan een
gedragsverandering bij de omgeving van de kinderen. Ouders, opa’s en oma’s worden door de
kinderen betrokken bij het spel, waardoor ook zij zich bewuster worden van de online gevaren.
De kick-off van HackShield in Stichtse Vecht zal plaatsvinden op woensdag 31 maart 2021, om 10.00
uur. Via de pers, social media en door middel van een promotiefilmpje, posters en flyers gaat het spel
officieel van start.
Met oog op de veiligheid
We willen nogmaals vermelden dat de kinderen via het boomhutplein naar school gebracht mogen
worden. U als ouder verlaat het schoolterrein via het zandbakplein.
Bij het ophalen mag u uw zoon/dochter opwachten op het boomhutplein, houd hierbij wel 1.5 meter
afstand van anderen. Zodra uw kind naar buiten komt, is het de bedoeling dat u zo snel mogelijk weer
huiswaarts keert (via het zandbakplein).
Met de kinderen is ook afgesproken dat zij het schoolterrein via het zandbakplein verlaten.
We hopen op uw medewerking en verwachten hiermee een zo veilig mogelijke situatie te creëren.
bevorderen tussen school
Jarigen
11 maart
Lexy
groep 5
14 maart
Jinthe
groep 2
16 maart
Valentin
groep 2
21 maart
Pien
groep 7
22 maart
Liewe
groep 1
24 maart
Elise
groep 6
04 april
06 april
13 april
15 april
17 april
18 april
21 april

24 april
25 april
29 april
30 april

Wout
Wieke
Joël
Sander
Dani
Noor
Finley
Emma-Sophie
Niels
Jelle
Thijmen
Madelief
Emma
Kayleigh
Daan

groep 5
groep 5
groep 3
groep 5
groep 3
groep 4
groep 1
groep 1
groep 1
groep 8
groep 8
groep 5
groep 3
groep 3
groep 2

Allemaal van harte gefeliciteerd! We hopen dat de kinderen die al jarig zijn geweest een gezellige
verjaardag hebben gehad. De andere kinderen wensen we alvast een fijne verjaardag toe!

Agenda
maart
woensdag
donderdag
woensdag

17
18
31

studiedag team; alle leerlingen zijn vrij
mobiel media lab politie: groep 8
kick off cybercampagne HackShield

april
donderdag
vrijdag
maandag
dinsdag
vrijdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
dinsdag

01
02
04
13
16
20
21
23
27

Paasvieringen en continurooster
Goede Vrijdag: vrije dag
Tweede Paasdag: vrije dag
buitenlesdag
groep 1-2: vrije dag
Cito Eindtoets: groep 8
Cito Eindtoets: groep 8
Koningsspelen en juffendag
Koningsdag: vrije dag

Tot slot
Een hartelijke groet,
mede namens het team,
Petra Eindhoven

