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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met een enorme glimlach kijken wij terug op een zonnig schoolreisje! Het was een fantastische dag, die
tot in de puntjes was geregeld. De sfeer in de groepjes was uitstekend. Wij willen alle hulpouders die deze
dag mogelijk hebben gemaakt ontzettend bedanken. Mede door jullie is dit voor onze leerlingen een
geweldige ervaring geworden waar nog lang over gesproken wordt!
Het eind van het schooljaar komt alweer in zicht. Na Pinksteren hebben we nog zes schoolweken tot het
zomervakantie is. In de groepen worden op dit moment de eind Cito-toetsen per jaargroep afgenomen.
Deze resultaten zullen tijdens de laatste oudergesprekken met u besproken worden. De leerlingen van
groep 7 zullen tijdens de oudergesprekken hun voorlopige schooladviezen krijgen. Voorafgaand aan de
oudergesprekken zullen de leerlingen op woensdag 21 juni allemaal hun rapport ontvangen.
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Groepsverdeling 2017-2018
De groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar ziet er als volgt uit;
Groep 1-2a
Groep 1-2b
Groep 1-2c
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4
Groep 4-5
Groep 4-5 Telescoop
Groep 5-6
Groep 6
Groep 6-7-8 Telescoop
Groep 7
Groep 8a
Groep 8b
Aankomend schooljaar zullen enkele groepen opgesplitst gaan worden vanwege het leerlingaantal per jaargroep. In
sommige jaarlagen zitten te veel leerlingen voor één groep, maar te weinig om er twee groepen van te kunnen
maken. Daardoor ontstaan er combinatiegroepen. Daarnaast zullen ook de leerlingen uit de huidige groep 7
opnieuw verdeeld worden over de twee groepen 8 om zo tot twee evenredige groepen te komen. De indeling van
deze groepen wordt nauwkeurig bekeken door de leerkrachten, ib-ers en directie. Vorig schooljaar, toen we
aankondigden dat er combinatie groepen werden gemaakt, was er bij sommige ouders wat onrust. Goed om te
weten dat deze ouders al vrij snel in dit schooljaar ons hebben laten weten dat ze toch blij waren met de keuze die
wij als school hadden gemaakt. Wij vinden het fijn dat deze ouders dat teruggekoppeld hebben. Vertrouw erop dat
we goed kijken naar de leerling en dat de leerkracht en leerlingen samen zorgen voor een fijne en gezellige klas.

Vervanging
Bij afwezigheid van een leerkracht doen we ons uiterste best hier vervanging voor te regelen. In de afgelopen
periode is dat niet altijd gelukt zoals we het graag zien. We hebben al eens een groep moeten verdelen over de
andere groepen en ook lukt het niet altijd als een collega meerdere dagen afwezig is, daar één invaller voor te
vragen. Wij doen ons uiterste best.

Fusieflits:
Samenvatting ouderavond 18 mei 2017
Een ouderavond met een mooie opkomst. We hadden de ouders van
de Telescoop, mede op verzoek van de MR, apart uitgenodigd. Voor
deze leerlingen, ouders en leerkrachten zal de verandering immers het
grootst zijn. Van een klein schooltje gaan zij deel uitmaken van een
grotere school. Onderstaande punten zijn op deze avond ter sprake
gekomen.
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Snappet
Snappet is een manier van verwerken van de lesstof op een tablet. Het team (als we praten over het team, hebben
we het over de leerkrachten van de Telescoop en de Sterrebos samen), heeft dinsdag 16 mei een Snappet-les van
meneer Jan gehad. Dat is goed bevallen, het team is zeer positief over het werken met Snappet. Binnenkort wordt
hierover een besluit genomen. Als we starten doen we dat alleen met rekenen. Hoe dan ook gaan leerlingen van de
Telescoop ook weer wat meer vanuit een boek werken. De reden hiervoor is dat je niet voor alle vakken tegelijk
met Snappet kunt beginnen.
Methodes
Actieteam methodes heeft op een rij gezet met welke methodes er op beide scholen wordt gewerkt en wat de
voor- en nadelen zijn. Voor rekenen, taal en spelling is al een besluit genomen. M.i.v het nieuwe schooljaar gaan
beide scholen met Wereld in Getallen en Staal werken. Omdat bij rekenen er in de methode al rekening gehouden
wordt met leerlingen die extra oefenstof nodig hebben en leerlingen die er sneller doorheen kunnen, vonden de
leerkrachten van de Telescoop dat deze methode beter past. En ook de methode Staal past het best bij onze visie
op onderwijs.
Identiteit
Een katholieke en openbare basisschool gaan samen verder, de school wordt algemeen bijzonder.
Kenmerkend is dat algemeen bijzonder onderwijs neutraal onderwijs is, neutraal in de zin van de
gelijkwaardige betekenis van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen. Net
voor de meivakantie is er een klankbordgroep avond over identiteit geweest. Daar hebben we
met ouders en teamleden een gesprek gevoerd over wat voor school we willen zijn en op welke
wijze we aandacht aan levensbeschouwing en identiteit willen gaan besteden. Op de ouderavond
op 15 juni vertellen we u hierover meer.
IPC
We hebben gekozen voor een nieuwe methode Wereldoriëntatie. Een methode waarbij we niet meer
uit een boek werken, maar waar leerlingen door zelf te onderzoeken, uit te proberen of iets te maken
leren over geschiedenis, biologie en aardrijkskunde. Ook gymnastiek en Engels kunnen aan bod
komen in IPC. Aankomende periode wordt het eerste thema in de groepen uitgeprobeerd. Over het
thema en bijbehorende activiteiten wordt u, via de mail, geïnformeerd.
Schooltijden
In het nieuwe schooljaar worden de schooltijden voor beide scholen gelijk. Alle leerlingen gaan op maandag,
dinsdag en donderdag van 8.30-14.45 uur en op woensdag en vrijdag van 8.30-12.30 uur naar school. Op de
Telescoop gaan leerlingen op dit moment 45 minuten langer per week naar school, per jaar krijgen zij 970 uur les.
Andersom gelijktrekken was niet mogelijk. Leerlingen zouden dan per jaar 30 uur meer les krijgen. In het CAOmodel waar SKBO mee werkt staat dat als leerkrachten meer dan 940 uur lesgeven per jaar zij dan gecompenseerd
moeten worden. Dat is voor ons niet mogelijk om te organiseren. Naast dat de financiële ruimte er niet is om
hiervoor vervanging te regelen, staan er in geval van duobanen dan drie leerkrachten in een groep.
Indeling gebouw
In het nieuwe schooljaar zitten de groep van beide scholen door elkaar, bouw bij bouw. De bovenbouwgroep van
de Telescoop zit bij de bovenbouwgroepen van de Sterrebos. Aan de buitenkant is niet meer te zien waar Telescoop
of Sterrebos zit.
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Groepsverdeling
Onze grootste uitdaging op dit moment is de groepsverdeling. We moeten komend schooljaar vanuit de
Telescoop met twee groepen en minimaal 23 leerlingen van start gaan. Dit heeft te maken met voorwaarden vanuit
het ministerie. De leerlingen die volgend jaar naar groep 1, 2 en 3 gaan, stromen alvast in de kleutergroepen en
groep 3 van de Sterrebos in.
De Telescoopleerlingen die komend schooljaar in groep 4-5 en groep 6-7-8 gaan starten hebben een leerkracht van
de Telescoop. Wel hebben we het plan om de groepen 4-5 heel erg nauw met de groep 4-5 van de Sterrebos te
laten samenwerken. De groep 6-7-8 gaat daar waar mogelijk groepsdoorbrekend of zelfs op niveau samenwerken
met de andere groepen 6, 7 en 8. Wij gaan ervanuit dat alle kinderen die nu op school zitten volgend jaar ook
blijven. Heeft u twijfels om wat voor reden dan ook, dan gaan wij hierover graag met u gesprek.
Ouderhulp
Ook de ouderraad zal met ingang van het nieuwe schooljaar
voor beide scholen actief zijn. De ouderbijdrage wordt
gelijkgetrokken en zal voor 1 kind 22,50 bedragen. Hulp van
ouders is enorm belangrijk voor ons. Zonder ouderhulp is het
niet mogelijk om Sint te vieren, op uitstapje te gaan of een
activiteit als sportdag of schoolreisje te organiseren. Ook
voor het brigadieren en oud-papier inzamelen (een
belangrijke inkomstenbron) zijn ouders nodig. Daarnaast
hebben alle groepen een klassen-ouder. Ouders kunnen zich
op de ouderhulplijst aan het begin van het schooljaar
opgeven.
Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn! Blijf hier niet mee lopen, stap bij de leerkracht van uw kind of bij Inge
van Mook (teamcoördinator) of Arjan Barink (directeur) binnen.

Nieuws
Afscheid juf Karin
De leerlingen en ouders van groep 5b zijn al op de hoogte! U nog niet. Met ingang van komend schooljaar gaat juf
Karin, na 17 jaar Sterrebos, op de Fonkeling in Berghem werken. Juf Karin maakt gebruik van de mobiliteitsregeling
van SKBO. Met behoud van je vaste aanstelling solliciteer je naar een vacature op een van de andere SKBO-scholen.
Deze sollicitatieronde gaat altijd voor! Een mooie gelegenheid om zonder risico een nieuwe uitdaging aan te
kunnen gaan. Op de Fonkeling wordt juf Karin de juf van groep 3.
Met pijn in ons hart gaan wij afscheid nemen van juf Karin.

Verlof en leerplicht
Nu de zomervakantie nadert, ontvangen we van veel ouders verzoeken om eerder op vakantie te gaan. Iedereen
heeft daarvoor een geldige reden. Schoolverlof vraagt u aan met het verlofformulier, deze is te downloaden vanaf
onze website of op school af te halen bij de administratie (juf Annelies). De richtlijnen voor het verlenen van verlof
staan achterop het verlofformulier. Verder is het goed om te weten dat als een kind zonder toestemming afwezig is,
dit doorgegeven moet worden aan de leerplichtambtenaar. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. Ook als uw kind
de laatste twee dagen voor de zomervakantie en in de eerste week na de zomervakantie ziek wordt gemeld zijn wij
verplicht dit aan de leerplichtambtenaar door te geven.
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Nieuw op school
De volgende leerlingen heten we welkom bij ons school!
Naam
Danny van Leur
Derin Candar

Groep
Instr B
Instr B

Wij wensen hen veel leerplezier op school.

Belangrijke data
Maandag

5 juni

2e Pinksterdag
Alle leerlingen vrij

Woensdag

14 juni

Woensdag

21 juni

Oud Papier
Erhan, Noud, Bas en
William
Ouderavond over fusie
en nieuwe schooljaar
2017-2018 voor beide
scholen. 19.30-21.00
uur.
Rapport mee naar huis

Maandag
en
woensdag

26 juni
en
28 juni

Oudergesprekken
Sterrebos

Dinsdag
en
donderdag

27 juni
en
29 juni

Oudergesprekken
Telescoop

Woensdag

28 juni

Dinsdag

4 juli

Woensdag

5 juli

Donderdag 15 juni

Donderdag 13 juli
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Oud Papier
Jacques, Carlo en Roel
Kennismakingsmiddag
Ouderbedankontbijt
8.30-9.30 uur
Musical en
afscheidsavond groep 8

Pagina 5 van 6

Overig
Verkeer
Oproep hulpouders brigadieren
Wij zijn op zoek naar ouders die ons willen helpen bij het brigadieren, zodat we er voor kunnen zorgen dat de
leerlingen na schooltijd veilig kunnen oversteken. Middels een rooster word je ingedeeld en weet je wanneer je aan
de beurt bent. Mocht je interesse hebben, neem dan gerust contact op met juf Inge of Bianca van Dinther,
verkeersouder.
We zien de afgelopen periode dat er geparkeerd wordt op de fietsstraat. Dit levert gevaarlijke situaties op met inen uitstappen maar zorgt ook voor opstopping. Een dringend verzoek aan iedereen om de auto alleen te parkeren
in de daarvoor bestemde vakken op de parkeerstrook voor school, de parkeerhavens in de Verdistraat of in de
hofjes.

Einde schooljaar
Aan het eind van dit schooljaar, in de voorlaatste week, starten we met de interne verhuizing. Vanwege de
verregaande samenwerking tussen beide scholen gaan alle groepen weer zoveel mogelijk op leeftijd in het gebouw
zitten. Niet meer zoals nu Telescoop en Sterrebos apart. Hiervoor gaan we u om hulp vragen, na schooltijd moet de
complete inrichting van een aantal lokalen verhuisd worden. Zodra de planning rond is, roepen we uw hulp in!

Fijn lang weekend gewenst
Maar voor nu eerst een heel fijn lang weekend gewenst!

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De
VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie
worden gedownload, zodat de keuze van ebooks tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op
www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.
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