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Beste ouders 
Wij sluiten het jaar 2017 bijna af. Wij 

kunnen terugkijken op een fijn jaar met 

elkaar. 

Vrijdag 15 december vierden wij met 

elkaar het kerstfeest al op de kerstmarkt 

op het Foreestplein. Wat een fijne sfeer 

was er en alle spullen die de kinderen op 

school hadden gemaakt zijn 

verkocht. De geweldige op-

brengst van maar liefst € 

320,— gaan wij overmaken 

naar het Ouderenfonds. 

Donderdag 21 december hebben wij met 

de kinderen nog een kerstontbijt in de 

klas en lezen wij het kerstverhaal voor. 

Vrijdag 22 december zijn alle kin-

deren om 12.00 uur vrij en begint 

voor iedereen de kerstvakantie! De 

kinderen van groep 4 tot en met 8 

gaan schaatsen van 10.30 uur - 

12.30 uur. De kinderen kunnen van-

af 12.00 uur bij de schaatsbaan wor-

den opgehaald. 

Het nieuwe kalenderjaar begint voor 

ons op maandag 8 januari 2017.  

Wij wensen iedereen een heel fijne 

kerstvakantie toe.  

 

Staking 

Dinsdag 12 december hebben leer-

krachten uit het basisonderwijs opnieuw 

gestaakt. Het geld dat door het kabinet 

is toegezegd is bij lange na niet genoeg 

om de kwaliteit van goed onderwijs in 

de toekomst te kunnen waarborgen. 

 

Wij hebben veel positieve reacties van u 

mogen ontvangen. U gaf allen aan de 

acties opnieuw te ondersteunen. Wij 

zijn enorm blij met deze reacties, om-

dat wij ons terdege realiseren dat de 

aankondiging zo kort van te voren op-

nieuw behoorlijk wat organisatie van u 

vraagt. Heel veel dank voor uw begrip! 
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Kalender 

 21 dec kerstviering 

 22 dec schoolschaatsen 

(groep 4-8) 

 22 dec alle kinderen 

zijn om 12.00 uur vrij 

 25 dec - 5 jan kerstva-

kantie 

De leerkrachten die niet zijn gaan 

staken hebben op school gewerkt. ‘s 

Middags hebben we met elkaar rond 

de tafel gezeten en met elkaar be-

sproken wat er nodig is in het onder-

wijs en wat we nu zelf al kunnen 

doen om de werkdruk te verminde-

ren.  

 

Ook hebben we het lerarentekort be-

sproken en de problemen die dit met 

zich meebrengt. 

 

Vorige week bijvoorbeeld hadden wij 

veel zieke collega’s in de organisatie. 

Vier mensen op één locatie! Er waren 

geen invallers beschikbaar en colle-

ga’s hebben extra dagen gewerkt om 

de zieke collega’s te vervangen. Ook 

hebben we groepen moeten verdelen 

over de andere groepen. We waren 

zelfs genoodzaakt om een klas een 

middag naar huis te sturen. Ik ben 

natuurlijk blij dat mijn team zich in 

dit soort situaties altijd zo flexibel 

opstelt, maar dit zijn natuurlijk geen 

ideale oplossingen en zeker geen op-

lossingen voor de langere termijn. 

Maar wanneer er niets verandert in 

het onderwijs dan vrezen wij dat het 

vaker voor zal komen dat klassen 

naar huis worden gestuurd wanneer 

leerkrachten ziek zijn.  

 

Wij zijn vooral dankbaar dat we zo’n 

mooi beroep hebben, omdat we iede-

re dag onderwijs mogen geven aan 

kinderen. We streven naar het beste 

voor kinderen en daarom zijn wij op-

nieuw gaan staken! Voor de kinderen 

maar ook voor onszelf! 
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Meedraaien in 

het voortge-

zet onderwijs 

Het doel van “meedraaien in het voort-

gezet onderwijs” is kinderen te laten 

kennismaken met het voortgezet on-

derwijs. De leerkracht van groep 8 

heeft de mogelijkheid om jaarlijks 

maximaal drie kinderen uit te kiezen 

om mee te doen met één van de twee 

projecten. Tijdens deze projecten gaan 

de kinderen minimaal acht keer naar 

het CLD om lessen op maat (niveau 

van het voortgezet onderwijs) te vol-

gen. Op deze manier overbruggen we 

de afstand tussen basisschool en voor-

gezet onderwijs en maken we zodoen-

de enerzijds de stap voor deze leer-

lingen iets kleiner, en anderzijds geven 

we verdieping aan kinderen die dat 

nodig hebben. 

De projecten zijn onderverdeeld in een 

VMBO-module (onderverdeeld in ‘Zorg 

en welzijn’ en ‘Techniek’) en een VWO-

Module (onderverdeeld in geschiedenis 

en ‘Robotica’).  

Aan het einde van de periode geven de 

deelnemende kinderen een presentatie 

aan de eigen basisschoolklas over het-

geen ze hebben geleerd. 

Filosoferen                                         
Op de van Alkemadestraat is vanaf de 

zomervakantie weer volop gefiloso-

feerd.  

De jongste kinderen hebben samen 

met veel plezier nagedacht over hoe je 

kunt weten wat er uit een ei komt, 

over griezelen, over een naam voor 

een babymuis, over verlegen zijn, iets 

wel of niet durven, over jokken, het 

geven van cadeau’s (moet je altijd een 

cadeau geven als je naar een feestje 

gaat?) en over verrassingen. Fijn om 

te zien hoe goed ze la met elkaar kun-

nen overleggen, en hoe vrolijk bezig 

zijn en filosoferen hand in hand kun-

nen gaan!  

De middenbouwgroep begon met een 

aantal oefeningen in creatief denken en 

deed dat met veel plezier. Daarna filo-

sofeerden ze over de vraag wanneer 

iets van jou is. Schoenen, bril, sokken, 

speelgoed, alles wat je zelf hebt ge-

kocht is van jou, dachten ze. En: als je 

iets hebt geleend, is het voor even van 

jou. 

Wanneer iets van 

jou is, was voor hen 

wel duidelijk. Maar 

de school, van wie is die? De vele ver-

schillende ideeën die ze er over heb-

ben, riepen nog een grote vraag op: 

kan iets van veel mensen tegelijk zijn? 

Ook onderzochten ze een thema dat 

veel aandacht krijgt de laatste tijd: 

robots. Eerst over een robotdier, daar-

na over mensen. Heeft een robot een 

hart nodig? Kun je van een robot hou-

den? Kan een robot iets voelen, kan hij 

je begrijpen? En als laatste onderzoch-

ten ze de voor- en nadelen van het 

idee om in plaats van de juf of meester 

een robot voor de klas te zetten!  

 
De leerlingen in de bovenbouwgroep 

hebben zich bezig gehouden met crea-

tief denken. Hoe werkt dat nou in je 

hoofd, dat creatieve proces?  

‘Je gaat het je voorstellen, je probeert 

het voor je te zien.’   

En door heel goed om je heen te kijken 

kom je ook op ideeën, vinden ze. Wat 

ook helpt is ‘als je niet op je stoel blijft 

zitten, maar je bloed even lekker laat 

stromen naar je hersens. ‘Als  je even 

rondloopt als je ‘vastzit’ met het be-

denken van iets nieuws, dan gebeurt 

er iets.’  

Daarnaast hebben ze ook geoefend 

met kritisch en analytisch denken. On-

der andere door beweringen op geldig-

heid te toetsen. In de laatste lessen 

hebben zij zelf onderzocht welke vra-

gen filosofisch zijn, en welke niet. De 

zelfbedachte vragen hebben een plekje 

gekregen op het prikbord in het KUVO-

lokaal.  

Alle groepen hebben van begin tot eind 

een stukje groei doorgemaakt. Zo mooi 

om te zien, en daar doen we het voor!    

Marja van Rossum 

Tot slot 
Graag willen wij alle ouders bedanken 

die ook in 2017 weer voor ons hebben 

klaargestaan. Wij zijn bijzonder dank-

baar dat zoveel ouders zich zo voor de 

kinderen en de school inzetten!   

Rest mij nog u en de kinderen, 

mede namens het team, een fijne 

vakantie, gezegende kerstdagen 

en een goede jaarwisseling toe te 

wensen.  

Met vriendelijke groet,                  

C. Wijshake-Laarberg                                                                                                            

directeur 

Ouderbijdrage                                     
Graag willen wij de ou-

ders bedanken van wie 

wij tot nu toe de ouder-

bijdrage mochten ont-

vangen. Wat fijn dat er 

ook ouders zijn geweest 

die iets meer hebben 

betaald dan het ge-

vraagde bedrag. Wij 

waarderen dit enorm! 

Van de ouderbijdrage 

organiseert de ouder-

raad, samen met de 

leerkrachten, extra acti-

viteiten die niet onder 

het normale lespro-

gramma vallen en waar-

voor de school geen bij-

drage ontvangt van de 

gemeente of van het 

rijk. Uw bijdrage wordt 

dit schooljaar ingezet 

ten behoeve van: 

 Mozaïekfestival 

 Sportdagen/toernooien  

 Sinterklaasfeest  

 Kamp groep 8  

 Kerstfeest  

 Paasfeest  

 Avondvierdaagse  

 Lief en leed groepen 

 Schoolreis groepen  

 Afscheid groep 8  

 Meester- en juffendag 

 schaatsen   

Voor informatie over de 

schoolkostenvergoeding 

van de gemeente Delft 

(voor kinderen van 4 tot 

en met 17)gaat u naar: 

www.delft.nl/Inwoners/

Cul-

tuur_sport_en_vrije_tijd

/Delftpas/

Schoolkos-

ten_via_Delftpas  

Voor de betaling met de 

Delftpas hebben wij een 

kopie van de Delftpas 

2017-2018 nodig. Wilt u 

op de kopie de voor- en 

achternaam van uw 

kind en de groep ver-

melden voor het geval u 

dit nog niet heeft ge-

daan? 


