Agenda
Ma 24/5
Di 25/5
Do 27/5
Vr 4/5
Wo 16/5-vr
18/5
Di 13/7

Tweede Pinksterdag
Uitslag Cito eindtoets
Kinderboerderij op school
Nieuwsbrief
Schoolkamp groep 8
18.30 uur musical groep 8 in Theater
Hangaar

Cito eindtoets
Meteen na de meivakantie zou de uitslag van de Cito
eindtoets bekend worden gemaakt. Voor zover we
weten is dit voor het eerst in de
geschiedenis
dat
de
aangekondigde datum niet
gehaald werd. We verwachten
aanstaande dinsdag die uitslag
wel te krijgen. Ze maken het zo
wel spannend!
Coronamaatregelen
Ook op school kijken we uit naar versoepelingen.
Helaas kunnen we echt nog niet terug naar het oude
normaal. De bubbels moeten nog blijven, geen
anderen in de school, gespreide aankomst en
vertrektijden. We moeten het allemaal nog even
volhouden. Dit is ook de boodschap die Prohles en de
PO-raad ventileren.
Maar er is ook goed nieuws. Voor het eerst in maanden
waren er deze week geen kinderen bij ons bekend
waar corona in het gezin was. Dat geeft echt moed,
lucht en hoop.
Het schoolkamp voor groep 8 kan op een veilige
manier door gaan. En ook de musical belooft gaaf te
worden: op het grote Soldaat van Oranje podium van
Theater Hangaar met de mogelijkheid om meer
gasten, zoals opa’s en oma’s uit te nodigen!

De schoolreisjes zijn nog spannend, maar die hebben
we verschoven naar begin juli. Als het zo door gaat,
hebben we goede hoop.
Verder laten we voorzichtig weer wat meer
deskundigen binnen, die bijvoorbeeld onderzoek doen
bij sommige kinderen of hulp bieden. Zij komen
voorlopig sowieso niet in de klas (die bubbels, hè!),

maar blijven buiten de groepen en komen ook niet in
aanraking met anderen.
Alles kan nog niet, maar we lijken de goede kant op te
gaan!!
Kinderboerderij op school
Voor peuters en kleuters is de kinderboerderij in het
voorjaar een prachtig uitstapje. Inmiddels zijn die
kinderboerderijen wel weer open, maar het is niet
mogelijk om zo’n uitstapje zo te organiseren, dat we
ons ook nog aan de regels houden.
Daar heeft De Zeester iets op verzonnen: donderdag
27 mei komt er een stukje kinderboerderij naar de
school. Alle peuters en kleuters mogen daar, keurig
met de eigen groep, van gaan genieten. Via Parro
zullen we de foto’s met u delen. Wat heerlijk dat dit
kan!

De gezonde school

Zoals u weet, is er in de afgelopen periode gewerkt
om het vignet ‘de gezonde school’ te verkrijgen. Team
heeft nascholing gehad, op de site kunt u het hele
beleidsplan lezen, we hebben ons verdiept in het
thema ‘Relaties en seksualiteit’, u hebt daar als ouder
ook een webinar over kunnen volgen, we zijn bezig
met het thema ‘Welzijn’ enz.
In de meivakantie kwam bericht dat we dit vignet
inderdaad krijgen en inmiddels is er een bordje
gearriveerd wat ergens een mooie plek moet krijgen.
Het deelcertificaat Relaties en seksualiteit is binnen,
voor welzijn is het ook aangevraagd en dat denken we
binnenkort ook te ontvangen.
We kregen onderstaand persbericht, wat we hier,
(blozend van trots
) met u maar ongecensureerd
met u delen.
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Katwijk, 15 mei 2021
De Ds. R.P.A. Rutgersschool is gezond
De Ds. R.P. A. Rutgersschool heeft het vignet
Gezonde School behaald. Met het vignet
Gezonde School laat De Ds. R.P.A.
Rutgersschool zien dat de school voldoet aan
de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door
deskundigen. De Ds. R.P. A. Rutgersschool is
trots op dit behaalde resultaat!
Werken aan gezondheid op school loont. Het
draagt bij aan betere schoolprestaties, minder
schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo
zorgt De Ds. R.P. A. Rutgersschool voor
actieve en gezonde leerlingen, een veilige
schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de
school aandacht voor de persoonlijke en
sociale ontwikkeling van haar leerlingen.
Bovendien heeft de school speciale aandacht
voor het themacertificaat Relaties en
Seksualiteit. Hiervoor worden o.a. de
volgende activiteiten ingezet:
• Scholing team
• Informatie aan ouders
• Structurele aandacht voor het thema
in de klas met jaarlijks in ieder geval
10 lessen in elk leerjaar
Directeur Marry Alblas van De Ds. R.P. A.
Rutgersschool is trots om een Gezonde School
te zijn. “Vanaf nu hangt op de gevel van onze
school het logo Gezonde School. Zo kan
iedereen op het schoolplein zien dat onze
school een gezonde school is!”
Gezonde School is een samenwerking tussen
diverse landelijke organisaties. Wilt u meer
weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk
dan op www.gezondeschool.nl.

Rekenmethode
Op school werken we over het algemeen met
methoden. Die schaf je aan, je werkt ermee en
meestal is het na een jaar of 8/9 tijd voor vernieuwing.
Dat is snel gezegd, maar in een schoolteam wordt er
heel wat gewikt en gewogen om tot een besluit te
komen. Je wilt de beste methode, die past bij de
kinderen.
Wij hopen in het nieuwe schooljaar met een nieuwe
methode aan het werk te kunnen. De afgelopen jaren
hebben we met overwegend veel plezier gebruik
gemaakt van de methode Wizwijs. Maar de
ontwikkelingen en inzichten, ook op rekengebied,
gaan door.
Al vroeg in dit schooljaar hebben we ons laten
informeren over de mogelijkheden. Dat heeft er toe
geleid dat we een proefpakket in de school kregen om
al wat lessen in de groepen te geven. Al dat online
lesgeven en de corona narigheid gooide wat zand in
de machine, maar nu het weer wat rustiger is, wordt
er in diverse groepen wel wat uitgeprobeerd.

Zo’n methode kost echt heel veel geld en daar wil je
dan niet alleen zomaar het beste voor hebben, maar
ook het rekenplezier van de kinderen zo gunstig
mogelijk laten zijn.
Tja, niet iedereen gaat rekenen opeens echt leuk
vinden, maar we doen ons best.
De komende weken moeten we tot besluitvorming
komen.
Voor wie een beetje mee wil kijken: we overwegen
heel serieus om de methode Wereld in Getallen V aan
te schaffen. U vindt hier de link.

NPO-geld
In de pers is er al veel over geschreven: scholen
krijgen een flink bedrag om corona-schade bij de
kinderen weg te werken. Het liefst toekomstgericht,
zodat het blijvende winst oplevert.
Ook onze school mag een groot bedrag gaan
besteden. Hoeveel het precies is, blijft nog wat wazig,
maar het zal zeker meer dan € 100.000 zijn.
Zo’n
bedrag
brengt
ook
een
grote
verantwoordelijkheid met zich mee. Het moet goed
besteed worden ten gunste van de kinderen.
Op dit moment zijn we op school zo’n beetje klaar met
het analyseren van allerlei gegevens, om zo helder te
hebben, waar de meeste behoefte aan is.
Er moeten keuzes gemaakt worden voor de goede
interventies. Zoveel geld hebben we nog nooit eerder
in kunnen zetten.
Nu is het niet zo, dat je zomaar wat mag gaan doen.
Er is een digitale menukaart ontworpen, waarop je
kunt zien wat iets ongeveer kost en hoe effectief dat
is. Voor wie mee wil kijken… hier is de link.
U weet dan waar we mee bezig zijn.
Als het plan klaar is, bieden we het de MR aan (waarin
u als ouder vertegenwoordigd bent). Na instemming
van de MR gaat het naar ons bestuur en zullen we
gaan uitgeven. Maar dan is het onderhand wel bijna
zomervakantie.
Fusie Rutgersschool/Colignyschool
In het kort: de FER (fusie effect rapportage) is
inmiddels klaar en de MR heeft hier afgelopen week
goedkeuring aan gegeven. We hopen u binnenkort
verder te informeren.
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