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Nieuws van de directie.

De eerste weken van het nieuwe schooljaar zitten er al weer op. De leerlingen
en leerkrachten zijn intussen gewend aan de nieuwe groep en eventuele nieuwe
plek. Er wordt dagelijks hard gewerkt aan de schoolse vaardigheden, maar ook
de vorming van de groep is en blijft van belang. Voor de groepen 7 en 8 van de
locaties in Wijhe kwam er een extra groepsdynamiek bij, omdat zij op maandag
samen de lesdag doorbrengen op de Capellenborg. Aanvankelijk was het best
zoeken daar, maar intussen voelen de leerlingen en leerkrachten zich daar ook
al behoorlijk thuis. Alle kinderen van onze locaties in Wijhe hebben een fantastisch foto-momentje gehad bij de presentatie van de nieuwe shirts. De foto en
bijbehorende artikel is geplaatst in de regionale kranten, hiermee hebben we
wereldkundig gemaakt dat de 2 openbare scholen van Wijhe nauw samenwerken. De klankbordgroep van ouders van obs Tellegen en obs de Peperhof is wederom bijeen geweest. Er gaat geweldig veel positieve energie van deze groep
uit. Prachtig om te zien hoe sterk we zijn door samenwerking en hoe voortvarend men aan de slag gaat om voor de leerlingen van beide locaties goed, passend en gestructureerd de op handen zijnde veranderingen vorm te geven.
Intussen werkt het team op alle APT-locaties in kleine stapjes toe naar het nieuwe schoolconcept vanuit gepersonaliseerd leren. Een eerste stap is bewustwording van de rol van de leerkracht en de rol van de leerling. Voorheen had de
leerkracht voornamelijk de regie over het leerproces van de leerling. Als we gepersonaliseerd willen werken, zal een deel van die regie bij de leerling moeten
komen te liggen. Op dit moment wordt nog bewuster met lesdoelen gewerkt en
van uit die doelen kan een leerling op verschillende manieren aan de slag gaan.
De ene leert door te lezen, de andere wil liever met de handen ontdekken of
luisteren naar een instructie. Het vraagt een omslag in denken en doen van de
leerkracht en het vraagt om gerichte gesprekken met de leerlingen: wat wil je
leren en hoe? De teamscholing van november aanstaande zal volledig in het
teken staan van het goed voeren van doelgerichte coachgesprekken met kinderen. Wij ontwikkelen ons in kleine stapjes naar een nieuw concept. We realiseren ons dat niet iedereen even snel een bepaalde denkwijze eigen kan maken.
Dat maakt ook dat we het belangrijk vinden deze ontwikkeling Langzaam Aan
in Kleine Stapjes (LAKS) doen. Op alle locaties zijn de jaarvergaderingen en
informatie-avonden geweest. We zijn verheugd over de grote opkomst van ouders! De jaarverslagen zijn gepresenteerd van zowel de ouderraden, als de medezeggenschapsraden en de directie. Samenvattend kunnen we stellen dat we
een goed en vol schooljaar achter de rug hebben. Een compliment voor al die
ouders die vrijwillig in de verschillende belangengroepen zitten en fantastisch
werk voor de school en de kinderen leveren, is hier zeker nogmaals op zijn
plaats.
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De inspectie voor het basisonderwijs heeft onlangs een gesprek gevoerd met het
bestuur van de Mare. Om te checken of het bestuursbeleid ook zichtbaar is op

de scholen, hebben verschillende scholen van de Mare een bezoekje gekregen.
De inspectie geeft daarbij aan of het bestuursbeleid onvoldoende of voldoende
zichtbaar is op de school.
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De inspectie voor het basisonderwijs heeft onlangs een gesprek gevoerd met het bestuur van de Mare. Om te checken of
het bestuursbeleid ook zichtbaar is op de scholen, hebben verschillende scholen van de Mare een bezoekje gekregen. De
inspectie geeft daarbij aan of het bestuursbeleid onvoldoende of voldoende zichtbaar is op de school.
Op de Peperhof heeft de inspectie op dinsdag 24 september beoordeeld hoe het op deze locatie is gesteld met het aanbod
voor leerlingen, het didactisch handelen van de leerkrachten, ons zicht op de ontwikkeling van de leerlingen en ons kwaliteitszorgsysteem. Alle 4 de indicatoren zijn beoordeeld met een dikke voldoende en speciaal werd als “gouden randje”
de taalklas benoemd. Wij zijn supertrots op dit resultaat en ook al zijn we niet verbaasd, het is toch mooi als de inspectie
bevestigt dat we op de goede manier aan de slag zijn met de leerlingen. De A. Bosschool krijgt ook bezoek. Daar richt het
bezoek zich op handhaving van de leerplicht. Leven wij de regels die de wet en regelgeving daarvoor stelt correct na? Administreren we dit ook op de juiste manier en is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. Op dit soort momenten blijkt
het belang van het ondertekende verlofbriefje. Op moment van schrijven is het bezoek nog niet geweest (gepland mogelijk op maandag 30 september, maar nog niet bevestigd) en kan ik nog niets zeggen over de bevindingen. Maar ook hierover maken we ons geen zorgen. Wij hanteren de regels, zien toe op naleving en zetten verzuim en absenties consequent
in ons administratiesysteem. We zien de komst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Amper aan het schooljaar begonnen en alweer volop “aan de bak”. Dat is mooi, want dat verdienen de kinderen. Dagelijkse inzet om de beste kansen voor de leerlingen te creëren. En dat is en blijft het mooiste werk dat er is!! Hartelijke groet,
Wouter de Waal en Jantien Blankhorst-Hartkamp

Verkeersweek
Na de herfstvakantie komt de verkeersweek er aan. Voor het eerst zullen allerlei activiteiten in het kader van veilig verkeer
geclusterd worden in 1 week. Alle scholen uit Olst-Wijhe zullen dan deelnemen aan de fietscontrole en verschillende voorstellingen bezoeken.
Open dag 12 oktober: Veilig in Olst Wijhe!
Op zaterdag 12 oktober organiseert de gemeente Olst-Wijhe samen met de brandweer en politie een open dag op de gemeentewerf aan de Industrieweg in Wijhe.
De gemeente werkt aan een leuk én leerzaam programma voor jong en oud. Er zijn verschillende simulatoren waar bezoekers
bijvoorbeeld in virtual reality kunnen ervaren hoe het is om te rijden met alcohol op en wat afleiding doet in het verkeer. Ook
de ANWB is aanwezig om fietsverlichting te controleren en repareren. Natuurlijk zijn er ook voertuigen waar kinderen in
kunnen zitten en kunnen zij vragen stellen aan politie- en brandweermensen. Er is een speurtocht met vragen en leuke opdrachten waarmee zij een veiligheidsdiploma kunnen verdienen. Ze mogen bijvoorbeeld spuiten met een brandweerslang en
leren over de dode hoek door in een vrachtwagen te gaan zitten. Voor de grotere kinderen is er een heuse escaperoom. U bent
van harte welkom tussen 11.00 en 16.00 uur.
Kinderpostzegels
In groep 7-8 is op 25 september de kinderpostzegel actie van start gegaan. De kinderen hebben tot 2 oktober de tijd deze te
gaan verkopen. Zet m op jongens en meiden!
Privacy in de Parro app
We hebben gezien dat nog niet alle ouders de privacy instellingen in de Parro app hebben ingesteld. Voor ons werkt het makkelijkst wanneer alle ouders dat doen, dus mocht u dit nog niet hebben gedaan, wilt u dat alsnog doen? Dank u wel!
Oud papier zaterdag 5 oktober
Aanstaande zaterdag wordt er weer oud papier door de beide locaties opgehaald. Bij deze willen we weer alle ouders bedanken die meehelpen! Wat de laatste inzameling heeft opgeleverd is nog niet bekend. Dat hoort u bij de volgende nieuwsbrief.
Nieuws van “Achter de Hoven”
Hoofdluiscontrole
Op woensdag 30 oktober vindt er weer een hoofdluiscontrole plaats. Wilt u weer rekening houden met kapsels, gel etc zodat er makkelijk “geplozen” kan worden? Dank alvast voor de medewerking.
18 oktober voorleeswedstrijd
In de groepen 5 t/m 8 doen de kinderen, die dat willen, mee aan de voorleeswedstrijd in de klas. De winnaars kunnen vervolgens ook meedingen naar het kampioenschap van de school. De winnaar van groep 7-8 mogen ook meedoen aan de regionale voorleeswedstrijd. Succes voor de kinderen die mee doen en vooral veel leesplezier.

Nieuws van de “Kolkweiden”
18 oktober voorleeswedstrijd
In de groepen 5 t/m 8 doen de kinderen, die dat willen, mee aan de voorleeswedstrijd in de klas. De winnaars kunnen vervolgens ook meedingen naar het kampioenschap van de school. De winnaar van groep 7-8 mogen ook meedoen aan de regionale voorleeswedstrijd. Succes voor de kinderen die mee doen en vooral veel leesplezier.
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Agenda van oktober

2 oktober

Start kinderboek: Reis mee

11 en 13 oktober

Techniekdagen Salland

18 oktober

Voorleeswedstrijd

21 t/m 25 oktober

Herfstvakantie

28 oktober

Start verkeersweek met diverse voorstellingen
GMR

De jarigen van de maand oktober:
Op locatie “de Kolkweiden” vieren de volgende kinderen feest:
1 Sanwayt Weldehiwet groep 3
15 Nahom Makele Redi groep 5
15 Zejnepe Plavci groep 2
16 Morad Abdela Ali groep 1
21 Lindy Kramer groep 5
25 Kisanet Makele Redi groep 7
27 Yent Germs groep 5
28 Emily van Loendersloot groep 6

En op locatie “Achter de Hoven” vieren de volgende kinderen feest:
11 Suze Verhoeven groep 5
14 Giano Maatman groep 1

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd en een hele gezellige dag gewenst!

