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UIT HET MT
Terugblik schooljaar
Het naderende einde van het huidige schooljaar vormt zoals altijd een goede aanleiding om terug te blikken op het jaar. Even achterom
kijken voordat we weer volle vaart vooruit het nieuwe schooljaar ingaan. De mooiste graadmeter voor het verstrijken van een jaar zijn
altijd weer onze leerlingen. Als je naar klassenfoto’s kijkt van een jaar geleden, of je herinnert je hoe de kinderen een jaar geleden
waren, dan zie je een vol jaar ‘groei, ontwikkeling, voortgang’. Mooi om te zien!
In het afgelopen jaar hebben niet alleen de kinderen zich ontwikkeld, maar ook de school als organisatie. We hebben ons met het hele
team bekwaamd om de Kanjertraining te gebruiken. We hebben de kwaliteit van het begrijpend lezen en de directe instructie verder
verbeterd. We hebben een nieuw leerlingvolgsysteem ingevoerd, en een digitaal ontwikkelingsperspectief (DOPP), waarvan u de eerste
resultaten inmiddels hebt gezien. En het digitale ouderportaal SchouderCom is ingevoerd.
Kortom: we hebben ons ingezet om de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding op De Weerklank op een hoog niveau te houden.
Oudergesprekken en groepsindeling
In de afgelopen weken zijn de school-oudergesprekken weer gevoerd. Zoals hierboven al opgemerkt, zien we onze
leerlingen groeien. Het is ook altijd weer een goed moment om daar als ouders en school samen bij stil te staan. En om
vooruit te blikken naar de ontwikkelingsmogelijkheden voor volgend schooljaar, die beschreven staan in het DOPP.
Vooruitblikkend is het voor u als ouders natuurlijk ook van belang om te weten in welke groep uw kind volgend jaar zit,
met welke medeleerlingen, welke leerkracht(en), logopedist(en) en eventueel onderwijsassistenten. Deze informatie
heeft u vorige week ontvangen.
Ontwikkeling leerlingaantallen, instroom, huisvesting
Wat in de bovenstaande terugblik ontbreekt, is een blik op het verloop van onze leerlingaantallen. Zoals u waarschijnlijk weet, is de
instroom ‘van buiten’ niet echt constant te noemen. Dat begint al bij het Aanmeldpunt (AMP): soms heeft het AMP heel veel dossiers
ineens te verwerken, soms is het een tijdje wat rustiger. Daarnaast geeft het AMP arrangementen af voor in het regulier onderwijs (licht
en medium) en voor plaatsing op het (V)SO (intensief). Soms ligt het aandeel voor licht/medium wat hoger, soms het aandeel voor
intensief. Kortom: hoeveel leerlingen er nieuw aankomen voor onze locaties (Leiden én Alphen) én hoeveel daarvan in groep 1/2 of juist
daarboven geplaatst moeten worden, is niet vooraf te zeggen. Dat maakt het lastig om hier goed op te anticiperen. Dat maakte
bijvoorbeeld dat we afgelopen voorjaar met een extra groep in Alphen zijn gestart. Omdat die zevende groep ook komend jaar blijft,
maakt dat ook dat we zoeken naar nieuwe huisvesting. Alphense ouders vinden hierover in de Alphense versie van de Echo meer
informatie.
Voor komend jaar betekent dit ook dat we mogelijk halverwege het jaar groepen anders moeten indelen dan hoe we starten. Als er veel
leerlingen aangemeld worden voor een leerjaar waar weinig instroomruimte is of de beschikbare instroomruimte is volgelopen, moeten we
wellicht de groepsindeling herzien. Mocht dit aan de orde zijn, dan informeren we u uiteraard tijdig.
Afscheid leerlingen en medewerkers
Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid van diverse leerlingen en medewerkers. Voor de leerlingen van groep 8 valt het
afscheid op dinsdag 5 juli a.s. Schoolverlaters in groep 1 t/m 7 zwaaien we uit tijdens de ochtendopeningen op donderdag 7 juli. En ook
van een aantal medewerkers nemen de leerlingen afscheid in een ochtendopening. De teams nemen uiteraard afscheid van vertrekkende
collega’s op een ander moment.
Aan het eind van dit schooljaar nemen we ook afscheid van juf Ilse en juf Angenietha. Juf Ilse van Duijvenbode gaat miv het nieuwe
schooljaar op onze locatie in Alphen werken. Dichtbij huis, zodat ze op de fiets naar haar werk kan. Angenietha van Duijn
(onderwijsassistent) heeft dit schooljaar naast haar werkzaamheden als onderwijsassistent bij ons, ook werkzaamheden verricht bij de
Ambulante Dienstverlening. Komend schooljaar zal zij volledig gaan werken voor de Ambulante Dienstverlening. We gaan beide kanjers
missen en wensen hen heel veel succes en plezier toe op hun nieuwe werkplek!

Rooster van vakanties en vrije dagen
Het rooster van vakanties en vrije dagen is voor beide locaties vastgesteld, nadat de deelraad advies heeft uitgebracht over de
conceptversie. Volgend schooljaar hebben de leerlingen een lesvrije periode van 2 weken rond Koningsdag en Bevrijdingsdag (laatste
week april, eerste week mei). Het volledige rooster van vakanties en vrije dagen kunt u vinden in de Echo van vorige maand. In dit
overzicht stonden nog niet de kleutervrije woensdagen. Deze worden gepubliceerd in de jaarkalender op de website en op de
ouderkalender die u begin van het nieuwe schooljaar ontvangt. De vrije woensdagen gelden volgend jaar alleen nog voor groep 1.
Aurisbreed is de tendens om het aantal lesuren bij jongere kinderen te verhogen, omdat juist bij de jonge leerlingen de leereffecten naar
verhouding vaak nog groter zijn. We onderschrijven dit beleid van harte: we zien dat ook onze jonge leerlingen profiteren van het
onderwijs. Daarom krijgt groep 2 volgens schooljaar evenveel lesuren als groep 3 t/m 8. Voor groep 1 blijven er wel 10 lesvrije
woensdagen in het jaarrooster staan. Op de Weerklank-locaties hebben we relatief veel kleuters van 3 of net 4 jaar. Voor hen hopen we
dat af en toe een korte ‘break’ op de woensdag, positief werkt voor de energie op de andere dagen. Hebt u een 5 jarig kind in groep 2
en is voor uw kind qua belastbaarheid een hele schoolweek naar school te veel, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind.
In overleg met elkaar kunt u afstemmen hoe om te gaan met deze belastbaarheid en hier concrete afspraken over maken
Algemeen
Technolab introduceert:

de Maakbus. Vanaf oktober 2016 gaat de Maakbus bij meer dan 50 scholen in de regio Leiden langs om met leerlingen het Maken
opnieuw uit te vinden. Op scholen en op evenementen gaan leerlingen eigen producten ontwerpen en maken. Voordat het zover is, zoekt
Technolab via crowdfunding financiering voor de inrichting van de Maakbus.
Technolab zoekt crowd!
Voor de inrichting van de Maakbus heeft Technolab jouw hulp nodig. De Maakbus wordt gevuld met modern en traditioneel gereedschap
en duurzame materialen. Wil jij bijdragen aan maakeducatie in Leiden? Steun onze crowdfundingsactie via Voordekunst
(http://www.maakbus.nl/ en draag bij aan de ontwikkeling van ons nieuwste educatieve project. De crowdfundingsactie loopt t/m 15 juli.
Binnenkort organiseren wij een evenement om te laten zien wat we willen bereiken. Houd onze facebook pagina in de gaten voor de
datum en locatie.
De Maakbus
Moderne en traditionele technologieën bieden ons de mogelijkheid om veel meer zelf te bouwen. We kunnen op kleine schaal proberen
(prototyping), tegen lage kosten. Op korte termijn kunnen we alles maken wat we willen: 3Dprinters, lasersnijders, soldeerbouten,
handzagen en computers zijn voor iedereen toegankelijk. We leren hierdoor flexibeler te werken met wat er op dat moment beschikbaar
is, met zowel hardware als software. Het doel is het leren omgaan met iets onbekends. Flexibiliteit en zelfredzaamheid zijn belangrijke
vaardigheden. In onze huidige maatschappij heb je er baat bij als je ICT-wijs bent. De workshops van de Maakbus beginnen met de
lessen Programmeren en Digitaal ontwerpen (ICT-geletterdheid en digitale fabricage).
Duurzaamheid
We kiezen bewust voor het inrichten van een (elektrische) bus. Zo zijn we mobiel en kunnen we voor verschillende gelegenheden ingezet
worden. We werken zo veel mogelijk met duurzame producten. In de workshop zullen we ook afval verwerken tot nieuwe producten. We
werken zoveel mogelijk lokaal samen.
Over Technolab
Technolab Leiden is een jonge, ondernemende en innovatieve organisatie met passie voor onderwijs, techniek, wetenschap en
talentontwikkeling. Technolab organiseert workshops en projecten voor jongeren van 4 tot 18 jaar, waarin zij actief kennismaken met de
techniek en natuurwetenschap. Jaarlijks volgen 17.000 leerlingen workshops bij Technolab. Kernwaarden zijn: onderzoeken, ontdekken,
ontwerpen, spelen en altijd: DOEN! Op deze manier worden jongeren gestimuleerd om op een creatieve manier naar oplossingen te
zoeken. Ook leren ze zo om hun eigen talenten te ontdekken en in te zetten.
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De logotip

Heeft uw kind moeite met woorden leren? Of moeite met woorden vinden? Dan is woorden in groepjes (categorieën)
verdelen een goede oefening, en een leuk spel!
Als je een woord even niet kunt vinden, kun je erover vertellen. Vaak weet de ander dan al snel wat je bedoelt!
Vertel dan de volgende dingen:
1. Waar hoort het bij? (categorie)
2. Wat kun je ermee doen?
3. Hoe ziet het eruit?
4. Waar is het van gemaakt?
5. Waar kun je het vinden?
Je kunt deze vragen ook gebruiken om een raadselspel mee te doen, bijvoorbeeld in de vakantie tijdens een lange reis in de auto,
tijdens het wachten in een restaurant of thuis aan tafel na het eten.
De onderstaande spellen zijn ook leuk om te doen en helpen bij het leren van de categorieën. Veel pelzier en een fijne vakantie gewenst!
De logopedisten van De Weerklank.
Vanuit Leiden

Muzikale begeleiding tijdens de ochtendopening
In de afgelopen schooljaren hebben we kunnen genieten van het pianospel van de vader van
Floor tijdens onze ochtendopeningen. Floor gaat na de zomervakantie naar het voortgezet
onderwijs, we gaan helaas dan ook afscheid nemen van Alex. Ontzettend bedankt Alex! We
hebben ervan genoten van je pianospel!
Met ingang van het nieuwe schooljaar zoeken we muzikale ouders, die tijdens de
ochtendopening een begeleidingsinstrument kunnen bespelen (gitaar of piano of accordeon) en
in staat zijn om ons tijdens het zingen te begeleiden in de aula.
Als je ons wilt helpen, liefst op maandag-, donderdag- en/of vrijdagochtend, dan horen wij dat
graag!
U kunt contact opnemen met: Martine Evers (logopedist) of Ria van de Craats (intern begeleider)
Wissel- en wenochtend
Aankomende woensdag 6 juli kunnen de kinderen kennismaken met hun nieuwe klas, nieuwe juf/meester en hun klasgenootjes bij wie ze
volgend schooljaar in de klas komen. Ook mogen we op deze ochtend een aantal nieuwe kinderen verwelkomen, voor hen is het extra
spannend! We wensen hen na de vakantie een hele goede start bij ons op De Weerklank toe!
Afscheid
Op donderdag 7 juli tijdens de ochtendopening nemen we afscheid van kinderen en collega’s die de school gaan
verlaten. U bent van harte welkom om deze ochtendopening bij te wonen!
Aan het eind van dit schooljaar nemen we ook afscheid van een aantal ouders die onze ouderraad hebben
versterkt. Nicolet van Biemen, Shirley Boer, Jose vd Kwaak en Evelien Roggeveen: heel hartelijk bedankt voor
jullie inspanningen voor de kinderen, ouders en school in de afgelopen jaren!
Werkzaamheden zomervakantie
In de zomervakantie zullen er in het schoolgebouw diverse werkzaamheden uitgevoerd worden. Niet zo rigoureus als afgelopen schooljaar
maar toch! Enkele zaken die aangepakt worden: verbeteren akoestiek gymzaal, buitenschilderwerk en aanpassingen van diverse ruimtes.
Informatie-avond groep 1-7
Om alvast te noteren: dinsdagavond 6 september informatie-avond groep 1-7.
Op deze avond kunt u, na een algemeen gedeelte in de aula, kennismaken met de collega’s die met uw kind werken en met de ouders
van andere kinderen uit de klas van uw kind. Ook krijgt u informatie over het reilen en zeilen in de groep van uw kind.
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Vrije woensdagen groep 1 leerlingen
Komend schooljaar zijn de leerlingen van groep 1 op 10 woensdagen vrij. Deze woensdagen staan ook vermeld op de ouderkalender die u
aan het begin van het schooljaar krijgt. Hier alvast de data:
7 september 2016
9 november 2016
7 december 2016
21 december 2016
18 januari 2017
15 februari 2017
22 maart 2017
5 april 2017
17 mei 2017
21 juni 2017

Belangrijke data


5 juli
Afscheidsacond Groep 8



6 juli
Wisselochtend



7 juli
Afscheid schoolverlaters in ochtendopening



8 juli
Leerlingen om 12.00 uur vrij



11 juli t/m 19 augustus
Zomervakantie



22 augustus
Eerste schooldag
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