
NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2021-2022

21 april 2022

Zonnepanelen

Wij leveren terug en besparen!

Het hee� wat voeten in aarde gehad maar inmiddels zijn alle zonnepanelen geplaatst, zijn de
aanpassingen in de meterkast gedaan en is alles met elkaar verbonden. Dit betekent dat wij een grote
stap hebben gemaakt in het verduurzamen van ons schoolgebouw. Binnenkort zal er in de hal van de
school een scherm komen te hangen waarop te zien zal zijn wat wij dagelijks besparen en wat dit
bijvoorbeeld betekent op de reductie van CO2. Hier zullen wij dan uiteraard ook met de kinderen
aandacht aan besteden.
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Schoolplein

Onderzoek en uitvoering

In de Ledenvergadering van juni vorig jaar is door de leden vastgesteld dat het deel van de
ouderbijdrage dat door de Corona maatregelen niet was besteed, ingezet zou worden voor
aanpassingen aan het schoolplein. Daarbij werd vooral gevraagd om een duurzame oplossing. In de
speurtocht naar toestellen die zowel het bewegen van kinderen bevordert als energie oplevert
kwamen wij tot een kleine selectie.

Na een proefplaatsing was de conclusie dat het heel leuk was maar wel beperkt bruikbaar voor alle
kinderen, de kosten fors en leidend tot jaarlijks licentieverplichtingen.

Op dit moment worden de plannen uitgewerkt om het plein aan te passen met meer duurzaam
materiaal en afwisselende spelmogelijkheden waarbij het meer bewegen van kinderen nog steeds
centraal staat. Deze plannen worden ook met de leerlingenraad van school besproken. We hopen op
korte termijn met concrete plannen te komen en met de uitvoering te starten.
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Analyses resultaten

Corona invloed
Zoals ieder jaar na de afname van de Cito toetsen (zowel bij de midden-als eindtoetsen) analyseren wij
de resultaten. Deze analyses leggen wij naast de reguliere methodetoetsen en bespreken wij met de
leerkrachten van de betreffende groepen.
Ook dit jaar hebben wij dat natuurlijk weer in kaart gebracht en zijn daar uiteraard extra alert gezien
de lastige onderwijsperiode waarin wij de afgelopen twee jaren hebben gezeten.

Wij zien dat de leerlingen in de bovenbouw zich goed door deze periode van wisselende
onderwijsvormen hebben heen geslagen. Ondanks de afwisseling tussen online onderwijs,
gedeeltelijk thuisonderwijs (halve groepen op school/meerdere leerlingen thuis/leerkracht met
Corona thuis) en hybride onderwijs scoren deze groepen veelal volgens verwachting. Uiteraard zijn er
wel individuele leerlingen die soms wat meer aandacht nodig hebben maar daarvoor wordt dan een
plan op maat gemaakt.

In de middenbouw groepen zien wij wel dat de groepen op sommige onderdelen meer problemen
hebben. Dat zit ʻm vooral in het automatiseren bij rekenen en spelling. Onderdelen waarbij het directe
contact met en de controle door de leerkracht van essentieel belang is. Dat is in de steeds wisselende
onderwijssetting natuurlijk heel lastig geweest. Daarbij vraagt het online onderwijs voor deze kinderen
ook veel zelfstandigheid waarbij dat voor velen nog een hele opgave is.
In overleg met de leerkrachten is er gekeken waar aanpassingen noodzakelijk zijn en deze worden dan
wel door aanpassingen in het programma dan wel door extra inzet van personeel aangepakt.
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In de onder- en middenbouw vragen de executieve functies (werkhouding, aandacht en concentratie)
nog wat versterking.  Het team is daar in de afgelopen maanden al middels studiebijeenkomsten extra
in getraind.

Goede doelen actie

Hartstikke mooi bedrag
Naar aanleiding van de actuele ontwikkeling rondom Oekraïne, hebben wij met de hele school en uw
financiële hulp, in een razend tempo een zeer succesvolle actie op touw kunnen zetten.

De verkoop van de mooie, artistieke, kleurrijke en liefdevolle harten, die de kinderen gemaakt hebben
om de mensen uit de Oekraïne te helpen, hee� maar liefst €1871,45 opgeleverd. Wat een waanzinnig
bedrag! Ongelooflijk veel dank voor uw gulle gi�en en hopelijk hebben de harten een mooie plek in uw
huis gekregen.

Het geldbedrag in de collectebus staat nu op € 833,70,-. De kinderen hebben zich door middel van het
maken en verkopen van koekjes, cupcakes, armbanden, sleutelhangers, het wegbrengen van
statiegeldflessen, heitjes voor karweitjes en het doneren van hun eigen zakgeld, enorm ingezet om nóg
meer geld binnen te halen. Wat mooi om te zien hoe betrokken ze zijn en wat een inzet en
vastberadenheid om de mensen uit de Oekraïne te helpen ❤.

Het totale geldbedrag van € 2705,15 zal worden gestort op giro 555.

De Goede Doelen commissie
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Buurtsportcoach

Bewegen
Naast het geld dat de scholen krijgen vanuit het Nationaal Plan Onderwijs voor de aanpak van
eventuele Corona achterstanden, hee� de gemeente daar ook middelen voor gekregen. Vanuit die
gelden is er ook een aanbod om buurtsportcoaches in te zetten tijdens bijvoorbeeld
buitenspeelpauzes. Daar maken wij nu ook gebruik van. Om deze inzet niet alleen tijdelijk te laten zijn
hebben wij met de Sport Advies Groep die dit organiseert, afgesproken dat zij in de tijd dat zij voor ons
beschikbaar zijn ook een beweeg/spel jaarplan opstellen voor de groepen 1-2. Op deze manier ligt er
als de subsidieperiode afloopt (juli 2023) een onderbouwd plan dat de leerkrachten van groep 1-2
kunnen inzetten tijdens de buitenspeel momenten.

Het plan wordt ook opgesteld in overleg met Mark Helmink, onze gymleerkracht, zodat de activiteiten
die de kinderen in een bepaalde week op het plein krijgen aangeboden, aansluiten bij het aanbod dat
hij tijdens de lessen in die week bij de kleuters gee�.

Naast de activiteiten voor de groepen 1-2 is de buurtsportcoach ook tijdens deze subsidieperiode in de
ochtend aanwezig bij de buitenspeelpauzes  van de andere groepen.

Brian, onze buurtsportcoach, is op dinsdag en donderdag aanwezig.
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Oproep Medezeggenschapsraad

De Mr zoekt een enthousiaste ouder
Voor het schooljaar 2022-2023 zijn wij op zoek naar:

Een enthousiaste ouder voor de medezeggenschapsraad, die het leuk vindt mee te denken over
(beleid)zaken die binnen en buiten de school spelen. De MR hee� instemming- en
adviesbevoegdheden.

De MR bestaat uit drie leden door en uit het personeel gekozen en drie leden door en uit de ouders
gekozen. Een lid van de MR hee� zitting voor een periode van drie jaar. De MR vergadert ʼs avonds en
gemiddeld 8x per jaar.
De onderwerpen die we in de afgelopen vergaderingen hebben besproken zijn o.a. veiligheid, de
situatie rondom Corona, begroting, schoolplan en het activiteitenplan.

Kandidaten kunnen zich opgeven tot vrijdag 23 mei 2022 per mail op mr@flevoschool.nl. Na 24 mei
introduceren wij de kandidaten en stellen wij u op de hoogte van de datum en de procedure rond een
eventuele verkiezing en kunt u stemmen tot en met 30 mei. Op 1 juni presenteren wij dan de nieuwe
kandidaat

Indien u vragen hee� kunt u mailen naar mr@flevoschool.nl

Met vriendelijke groet, Barbara Laban Voorzitter Medezeggenschapsraad
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Pleegouders gezocht

Oproep vanuit de gemeenten Gooi en Vechtstreek
De gemeenten in Gooi en Vechtstreek zijn op zoek naar pleegouders, gezinshuisouders en
steunouders. Er is zowel landelijk als regionaal onvoldoende opvang voor kinderen die (tijdelijk) niet
bij hun ouders kunnen wonen.

Informatiebijeenkomst 11 mei

Pleegouders, gezinshuisouders en steunouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Er is

een informatiebijeenkomst op woensdagavond 11 mei van 19.30-21.30 uur in Bussum. Pleegouders,

gezinshuisouders en steunouders en zorgaanbieders zijn aanwezig om mee in gesprek te gaan en
vragen te beantwoorden.

Help een kind zo thuis mogelijk op te groeien

Pleegouders, gezinshuisouders of steunouders kunnen het verschil maken in het leven van een kind.

Bijvoorbeeld doordat een kind even op adem kan komen of door veiligheid en een tijdelijk thuis te

bieden. Pleegouders zijn er in verschillende vormen. Soms is het voor een weekend per maand, een

vakantie, een jaar of juist langdurig. Gezinshuisouderschap is ook een vorm van pleegzorg, maar is
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wat anders dan een pleeggezin. Gezinshuisouder zijn is een betaalde baan en vraagt bepaalde

opleidingseisen. Ook een informelere vorm van opvang, bijvoorbeeld in de rol van steunouder behoort

tot de mogelijkheden. De werving en selectie wordt gedaan door de zorgaanbieders. Tijdens de
bijeenkomst op 11 mei wordt hier mee over verteld.

Meer informatie?

Aanmelden voor pleegzorg, gezinshuisouder of steunouder kan via de zorgaanbieders: Youké

Pleegzorg, William Schrikker Gezinsvormen, Timon, Levvel, Leger des Heils en Versa Welzijn

(steunouder). Woensdagavond 11 mei organiseren de zorgaanbieders gezamenlijk een
informatieavond. Meer informatie en aanmelden kan via : www.pleegoudergv.nl .

Meivakantie

Wij wensen u alvast een fijne meivakantie en zien iedereen graag weer op maandag 9 mei terug op
school.
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