
NIEUWSBRIEF

INTRO
Het nieuwe jaar, 2023, is alweer een paar
weken oud. Niettemin wil ik iedereen vanaf
deze plek een heel voorspoedig nieuw jaar
toewensen! Laten we er met elkaar een mooi
jaar van maken en ervoor zorgen dat we het
beste uit de kinderen kunnen halen.

CITO-TOETSEN
Op dit moment worden de CITO-toetsen
afgenomen. Soms lijkt het erop dat de rol die
deze toetsen spelen helemaal uit de hand
gelopen is. Verontrustende verhalen over
gestreste kleuters en faalangstige pubers.
CITO-toetsen zijn gewoon onschuldige
instrumenten die, mits verstandig gebruikt,
hun nut kunnen hebben.
Hoofdzaak is dat toetsen niet zo belangrijk
gemaakt worden. Zolang alle betrokkenen,
zowel ouders als leerkrachten, ze kunnen
relativeren is een toets een mooie
thermometer die de kwaliteit van het
onderwijs weergeeft en de groei van kinderen.
Laten we verstandig omgaan met de
uitkomsten van de CITO-toetsen en vooral
heel nieuwsgierig blijven naar het verhaal
achter de scores. De scores worden tijdens het
voortgangsgesprek in de week van 13 februari
besproken.

PBS
We zijn op onze school begonnen met Positive
Behavior Support (PBS), als aanvulling op Kanjer,
onze methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling.

Wat is PBS?
PBS is een doelmatige, schoolbrede aanpak,
waarbij positief gedrag actief wordt aangeleerd en
bekrachtigd. Hierdoor lukt het leerlingen beter
om zich aan de regels te houden en gewenst
gedrag te laten zien.

Wat is het doel van PBS?
Het doel van PBS: het creëren van een positieve,
sociale omgeving, die het leren bevordert en
gedragsproblemen voorkomt en waarbij sociale
veiligheid een belangrijke rol speelt.

Dat doet Kanjer toch ook al?
Deels wel. Maar PBS gaat verder. U kunt PBS zien
als een ‘kapstok’ waaraan alle schoolinterventies
en methoden die met gedrag te maken hebben in
een school opgehangen kunnen worden. We gaan
zoveel mogelijk preventief te werk. Dingen die
goed werken, worden vastgelegd en
vastgehouden. Ook wordt er samenwerking
gezocht met ouders, jeugdzorg en gemeenten.
PBS heeft al in verschillende landen goede
resultaten behaald.

Hoe werkt dat?
We maken concreet wat er op het gebied van
gedrag van de leerlingen verwacht wordt, in en
om de school. We zullen gaan werken met een
aantal gedragsverwachtingen. Voorbeelden
hiervan zijn:

- We laten de ruimte waar we werken of
spelen, opgeruimd achter.

- We lopen rustig en praten zacht in de
gangen.

- In de pauze hoeft niemand alleen te lopen,
iedereen mag meedoen.



Een groot deel van PBS is preventief. We zullen de
aandacht nog meer gaan verleggen naar het
positieve gedrag, en ongewenst gedrag zo weinig
mogelijk aandacht laten opleveren.

Gaat er iets veranderen?
Jazeker:

- We werken eerst met het team uit welke
verwachtingen we hebben over het gedrag
van leerlingen (en leerkrachten en
anderen die in onze school komen).

- We maken deze verwachtingen zichtbaar
in de school. In alle ruimtes hangen we de
gedragsverwachtingen op.

- We zullen in alle klassen gaan oefenen met
deze gedragsverwachtingen: hoe ziet dat
eruit? Hoe juist niet?

- We zullen elkaar er vaak aan herinneren,
het meeste door het gewenste gedrag te
benoemen.

- We zullen individueel, met de klas én met
de school een beloningssysteem opzetten,
zodat iedereen extra gemotiveerd is zich
zo fijn mogelijk te gedragen.

Waarom een beloning, iedereen weet toch dat je
niet mag slaan enzo?
Iedereen weet dat, maar bij kinderen lukt dat niet
altijd vanzelf. Voor veel kinderen is het niet
vanzelfsprekend hóe je het niet zover laat komen,
of wat je nog meer kunt doen. Dat geldt ook voor
bijvoorbeeld rennen in de gang, of zuinig zijn op
spullen.
Het beloningssysteem is ook een manier om stil te
staan bij wat wèl goed gaat, en dit samen te
vieren.

We blijven de consequentieladder ook gebruiken,
zodat (mocht het toch nog nodig zijn) we een
consequentie kunnen verbinden aan
onacceptabel gedrag.

OUDERPORTAAL PARNASSYS
ParnasSys is een digitaal administratie- en
leerlingvolgsysteem waarmee en waarin wij alle
informatie over uw kind(eren) registreren. Sinds
enige tijd kunnen ook ouder(s) en/of verzorger(s),
via het ParnasSys ouderportaal, een groot
gedeelte van deze informatie inzien.

U kunt hierbij denken aan algemene gegevens,
toets gegevens, namen van klasgenoten enz. Zo
bent u altijd op de hoogte van vorderingen van
uw kind(eren). Omdat wij als team van de Louise
de Coligny openheid naar ouder(s) en/of
verzorger(s) erg belangrijk vinden en u graag op
de hoogte houden omtrent ontwikkelingen van
uw kind(eren), hebben wij ervoor gekozen het
ouderportaal voor u open te stellen.

In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u meer
informatie lezen over de informatie die op het
ouderportaal voor u zichtbaar zal zijn. Wij hopen
dat dit ouderportaal een bijdrage zal leveren aan
een nog betere communicatie tussen school en
thuis.

LUNCH
De dagelijkse lunch op de Louise de Coligny in alle
klassen is een gezellig moment. Er wordt gegeten,
gedronken en er is tijd voor elkaar.
We gaan ervan uit dat u er als ouder(s) en/of
verzorger(s) op toeziet, dat uw kind een gezonde
en gevarieerde lunch en tussendoortje



meeneemt, omdat leren en groeien veel energie
kost!
We zien echter de laatste tijd veel leerlingen die
voor schooltijd naar de Lidl gaan om snoep en
broodjes te kopen als lunch en tussendoortje.
Zullen we er samen voor zorgen dat alle kinderen
dagelijks kunnen rekenen op een gezonde lunch in
hun tas? Nog even een reminder: iedere
woensdag is het Fruitdag. Alle kinderen nemen
deze ochtend een stuk fruit mee als
tussendoortje.

GEBOUW
In de eerste nieuwsbrief hebben we onze
speerpunten van dit schooljaar verteld. Eén
daarvan was het vergroten van de zichtbaarheid
van de school. Heeft u onze nieuwe raamstickers
en boeiborden al gezien?

KERSTFEEST 2022
Hoewel het weer tijdens onze lichtjestocht niet
heel best was, was de opkomst gigantisch! Als
team vonden we het geweldig om ouders en
kinderen van de Louise de Coligny te zien lopen
door de wijk en te genieten van de verschillende
optredens en lekkere hapjes na afloop. Iedereen

die op welke manier dan ook heeft mee geholpen:
dank u wel voor uw inzet! We hebben inmiddels
een prachtig bedrag overgemaakt naar de
Voedselbank!

PORTFOLIO
Het portfolio wordt op 10 februari mee naar huis
gegeven. In de week hierna volgen de
oudergesprekken. U kunt zich ter zijner tijd
inschrijven via Parro.
Wilt u thuis kijken of u het portfolio al mee naar
school heeft gegeven?

VAKANTIEROOSTER 2023/2024
Het vakantierooster voor volgend schooljaar is in
december vastgesteld. U vindt het rooster
hieronder, handig voor als u alvast de vakantie
wilt plannen ;).

Vakantierooster schooljaar 2023/2024
Herfstvakantie 23 - 27 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december - 5 januari

2024
Voorjaarsvakantie 12 - 16 februari 2024
Goede Vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 22 april - 3 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Tweede
Pinksterdag

20 mei 2024

Zomervakantie 8 juli - 16 augustus 2024

De studiedagen worden op een later moment
gepland. Zodra deze bekend zijn zullen we deze in
de nieuwsbrief en op onze website vermelden.



Agenda
8 februari Studiedag - Leerlingen vrij
10 februari Portfolio mee naar huis
13 - 17
februari

Oudergesprekken

17 februari Carnavalsviering
20 - 24
februari

Voorjaarsvakantie

3 maart Volgende nieuwsbrief


