04-02-2022
Beste ouders/verzorgers,
In de afgelopen maanden is er veel informatie gedeeld via Social Schools. Heel fijn om te merken dat
er veel gebruik wordt gemaakt van deze app. Het blijkt een groot succes! Toch ziet u hier weer een
Open Podium. Ook hier is vraag naar en het is mooi om ook op deze manier informatie te delen.
U kunt eenmaal in de twee maanden een nieuw Open Podium verwachten.
Corona
Zoals u weet, hebben we ook op Podium te maken met coronabesmettingen. Hoewel het aantal
besmettingen relatief klein is, wil ik u nogmaals wijzen op het volgende:
Houd de gezondheid van uw zoon/dochter goed in de gaten. Krijgt uw kind klachten die passen bij
corona zoals:
● verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
● hoesten
● benauwdheid of kortademigheid
● verhoging of koorts
● plotseling verlies van reuk en/of smaak
doe dan meteen een zelftest. Houden de klachten aan of worden ze erger, doe dan voor de zekerheid
de volgende dag nog een zelftest. Bij een negatieve testuitslag mag uw kind naar school. Als een
zelftest positief is, maakt u meteen een testafspraak bij de GGD om de testuitslag te laten
controleren. Uw kind blijft thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden tot u de
testuitslag weet.
Heeft u kwetsbare familieleden door ouderdom of ziekte, maak dan een testafspraak bij de GGD. Ook
dan blijft uw kind blijft thuis en heeft geen contact met mensen buiten het huishouden tot u de
testuitslag weet.
Maak een testafspraak bij de GGD via 0800-2035 of coronatest.nl. Op rivm.nl staat meer informatie
over testen bij kinderen.
Dalton
We nemen u graag mee in onze daltonontwikkeling op het gebied van
Rekenen. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leerbehoefte van de
leerlingen werken we vanuit leerdoelen. Er wordt per rekenonderdeel
zoveel mogelijk gewerkt met een concreet voorbeeld en met concreet
materiaal.
Er worden meerdere lessen besteed aan één leerdoel zodat er stap voor
stap gewerkt wordt aan het vlot beheersen van een vaardigheid/strategie.
Daarnaast is er volop aandacht voor het automatiseren van
rekenvaardigheden. Zo werken we toe naar het vlot en flexibel toepassen
van de rekenvaardigheden. De leerlingen starten met het werken met
concreet materiaal en eindigen met abstract rekenen.
Samenwerken is een belangrijke kernwaarde binnen ons daltononderwijs. Het helpt als kinderen over
wat ze leren kunnen communiceren met anderen. Het moeten verwoorden helpt het denken en het
ontstaan van verbindingen in de hersenen. Dit neemt dus ook een belangrijke plaats in binnen ons
(reken) onderwijs.

Bij het rekenen staat het oefenen om een doel te behalen centraal. Het is niet zo dat er een bepaalde
hoeveelheid sommen gemaakt moet worden zodat het werk ‘af’ is. Het gaat erom dat er, op de manier
die bij de leerling past, gericht geoefend wordt met verschillend materiaal om zo een bepaald doel te
bereiken.
De leerlingen bewijzen, in drie fasen, dat ze een vaardigheid beheersen:
- in de praktijk: de leerling bewijst met materialen dat hij/zij de vaardigheid beheerst;
- d.m.v. ‘kale sommen’: de leerling bewijst dat hij/zij dit doel/de techniek toe kan passen in alle
situaties. Hierbij moet ook de uitleg/berekening gegeven worden;
- d.m.v. redactiesommen: hiermee bewijst de leerling dat hij/zij zich het doel heeft eigen gemaakt.
Instructie
De rekeninstructies worden op maat aangeboden aan individuele leerlingen of in kleine groepjes, In
enkele gevallen, wanneer een rekendoel voor alle leerlingen nieuw is, wordt de instructie klassikaal
aangeboden.
Om de zelfstandigheid van de leerlingen te bevorderen, werken we ernaar toe dat de leerkracht de
instructies inplant en dat de leerlingen zich hierop kunnen inschrijven (met of zonder advies van de
leerkracht). In de midden-/bovenbouw krijgen de leerlingen ook de gelegenheid om instructie op een
bepaald onderdeel te vragen. De leerkracht plant hier tijd voor in.
Toetsing
Naast de toetsing per leerdoel, zoals hierboven beschreven, wordt in groep 3 t/m 8 de Cito-toets
Rekenen in januari en juni afgenomen.
Evaluatie
Evaluatie en bijsturing vindt dagelijks, wekelijks en periodiek plaats naar aanleiding van observaties,
werk van de leerlingen en de drie-fasen-toetsing.
Ieder half jaar vindt een evaluatie plaats aan de hand van de Cito-resultaten op de toets Rekenen.
Cito toetsen
Ieder schooljaar worden er in januari en in juni bij de leerlingen van groep 3 t/m 8 Cito-toetsen
afgenomen. Ook nu zijn de leerlingen die op school zijn bezig met het maken van de toetsen.
We realiseren ons dat veel kinderen langere of kortere tijd afwezig zijn of zijn geweest in verband met
ziekte of quarantaine. Daarnaast zien we dat meerdere kinderen last ondervinden van de onzekere tijd
waarin we leven. We zullen hier rekening mee houden bij het analyseren van de toetsen.
Het kan zijn dat uw zoon/dochter nog niet alle Cito-toetsen heeft gemaakt op het moment dat de
rapporten worden meegegeven. U ontvangt het resultaat van die toetsen dan zodra uw kind alle
toetsen heeft gemaakt.
10 minuten gesprekken
De oudergesprekken vinden plaats op dinsdag 15 en woensdag 16 februari.
Zoals het er nu uitziet, voeren we de gesprekken weer als vanouds op school
(rekening houdend met 1,5 meter afstand).
Van de leerlingen van groep 1 t/m 3 verwachten we alleen de ouders op school.
De leerlingen van groep 4 mogen, als ze dat willen, met hun ouder(s) deelnemen
aan het gesprek.
Van de leerlingen van groep 5 t/m 7 verwachten we dat ze, samen met u, aan het
gesprek deelnemen. Zo geven we hen de gelegenheid om hun ontwikkeling, hun
verwachtingen en hun wensen met ons te bespreken.
De leerlingen van groep 8 worden samen met hun ouders uitgenodigd voor een advies gesprek. Deze
vinden plaats op maandag 7 en dinsdag 8 februari.
De aanmelding voor de gesprekken verloopt via Social Schools. De uitnodigingen worden binnenkort
door de leerkrachten verstuurd.
Kindpakket (van beleidsadviseur Onderwijs – Stichtse Vecht)
In Stichtse Vecht moeten alle kinderen mee kunnen doen. Zodat zij kunnen sporten, muziekles volgen
en mee kunnen op schoolreisjes. Het inkomen van hun ouders mag daarbij geen belemmering zijn. In
Stichtse Vecht bestaat er daarom een Kindpakket: verschillende regelingen en vergoedingen om
kinderen en hun ouders te ondersteunen.
In de bijlage vindt u een folder over het Kindpakket met daarbij de regelingen kort toegelicht. Voor
meer informatie betreffende de voorwaarden, budgetten en procedure verwijs ik u naar de website:

https://stichtsevecht.nl/onderwerp/4418/kindpakket/
Mochten er vragen zijn over het Kindpakket, neem dan gerust contact op met Romy Rense via tel.nr.
06-83251250 of romy.rense@stichtsevecht.nl
Sponsorloop/lege flessenactie Wieke, Tygo en Cato
In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 februari doen Wieke, Tygo en
Cato mee aan de ALS Sunrise Walk. Zij doen dit om geld in te zamelen
voor onderzoek naar de ziekte ALS. Zij zijn op het idee gekomen om,
samen met hun familie, de zonsopgang tegemoet te lopen doordat hun oma
aan bovengenoemde ziekte lijdt.
Om nog meer geld in te zamelen houden de kinderen tot en met 11 februari
een lege-flessen-actie op Podium. De eerste lege flessen zijn al ingeleverd.
We hopen dat er nog veel zullen volgen.
Wieke en Tygo hebben in hun groepen verteld over de actie. Maar het
spreekt voor zich dat alle ‘Podium-kinderen’ mee mogen doen en lege
flessen bij één van de drie kinderen kunnen inleveren.
Vanaf deze plaats wensen we de familie Eveleens alvast heel veel succes
én plezier bij de unieke nachtwandeling.
Voor meer informatie over deze actie: https://tinyurl.com/y7vtob9n
Van de Ouderraad
Afgelopen evenementen
Het nieuwe jaar is weer begonnen, maar we blikken graag nog even terug op de activiteiten van de
Ouderraad van de afgelopen maanden.
De OR mocht, samen met het team van de school, een mooi Sinterklaasfeest organiseren. Alle
kinderen zijn weer verwend met schoencadeautjes in aanloop naar 5 december. Op de feestdag zelf
kwam een brommerpiet de cadeaus bij de onderbouw afleveren.
Vanwege de coronamaatregelen is de Sint dit jaar online op school geweest, zoals jullie op Social
Schools hebben kunnen zien.
De bovenbouwleerlingen hadden prachtige surprises voor elkaar gemaakt. Als afsluiting van het jaar
hebben we op 16 december genoten van een bijzonder kerstdiner.
De scholen werden vlak voor de kerstvakantie gesloten, maar toch heeft het schoolteam flexibel de
datum van het kerstdiner naar voren geschoven en is er door de leerkrachten veel inzet getoond.
De ouderraad heeft met de inzet van drie vaders de school van kerstverlichting voorzien en tijdens het
kerstdiner werd het schoolplein door vele kaarsjes verlicht.
Op 10 januari heeft de OR voor de kinderen kinderchampagne gehaald. Ook was er voor iedereen
een lekkere oliebol waarmee alle kinderen het nieuwe jaar feestelijk konden inluiden.
Als OR houden we u tussentijds op de hoogte van alle activiteiten. Wij vergaderen elke zes weken.
Hierbij bespreken we de ouderbijdrage, evalueren we de afgelopen activiteiten en bespreken we de
aankomende activiteiten.
Tijdens de vergadering van januari hebben we alvast een aantal van de aankomende activiteiten
besproken: Pasen, de avondvierdaagse en het schoolreisje.
Ouderbijdrage
Hieronder sturen wij een herinnering van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022.
In het schooljaar 2020-2021 is er geen ouderbijdrage gevraagd. Vanwege de strenge
coronamaatregelen konden er weinig activiteiten worden georganiseerd. Voor de activiteiten die wel
werden georganiseerd, zijn de kosten betaald van het reservegeld.
Aan de ouders van kinderen op het Podium wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd om de feestelijke
activiteiten te kunnen bekostigen zoals het schoolreisje en het financieel mogelijk te maken van alle
vieringen, excursies, het Podiumfeest, de avondvierdaagse en kamp van groep 8.
Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag van minimaal €50,- per kind voor 15 februari aanstaande over te
maken op rekeningnummer NL96 INGB 0007 6770 06 t.n.v. Podium OR.
Graag als omschrijving de naam van uw kind en de groep vermelden.
Oud papier
Als OR zijn we voor een groot gedeelte van ons budget afhankelijk van de opbrengsten uit het oudpapier lopen dat elke eerste zaterdag van de maand plaatsvindt.
De opbrengst van oud papier beslaat de helft van het totaal te besteden budget en is hiermee dus van

groot belang. Vanuit school zijn er meer vrijwilligers nodig die helpen met het ophalen van het oud
papier.
U kunt zich aanmelden als oud-papier loper via or.podiumloenen@vechtstreekenvenen.nl of bij Petra
Eindhoven
Agenda
februari
vrijdag
maandag
dinsdag
vrijdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
maart
maandag
woensdag
vrijdag

04
07
08
11
15
16
25 t/m 04

vrije dag groep 1-2
definitief advies gesprekken leerlingen en ouders groep 8
definitief advies gesprekken leerlingen en ouders groep 8
rapporten mee naar huis
tien-minuten-gesprekken
tien-minuten-gesprekken
voorjaarsvakantie

07
16
25

start kunstweken (hele school)
studiedag voor het team: alle leerlingen zijn vrij
vrije dag groep 1-4

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

