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Belangrijke data
Ma 4 februari
Vr 8 februari
Do 14 8.30-9.15 u
Do 14 februari
Vr 15 februari
Vr 15 t/m zo 24 feb
Ma 25 feb
Di 26 feb
Do 28 feb
Do 28 14.00-14.45

Gebedskring
Koffiedrinken 8.30-9.00 uur Meidoornstraat
Wendy Klomp (CJG) aanwezig voor vragen en tips over opvoeding, directiekamer
Alle groepen krijgen een gastles over doel “Bijbels voor Kenia”
Rapport mee
Voorjaarsvakantie. En nog een dagje extra:
Studiedag Kanjertraining, alle leerlingen vrij
Spreekavond, locatie Meidoornstraat, behalve groep 8
Spreekavond, locatie Meidoornstraat, behalve groep 8
Wendy Klomp (CJG) aanwezig voor vragen en tips over opvoeding, directiekamer

Het laatste nieuws
•

Naar de halve finale:
Ons schooldamteam heeft zich geplaatst voor de halve finale van de regio, op
13 februari. Rachel, Sofie, Noa, David en Daan waren 5e geworden en mogen
dus door. Inmiddels zijn ze extra hard aan het oefenen o.l.v. iemand van de
Damclub Hattemerbroek. Nu maar hopen dat ze weer veel wedstrijdjes
winnen!

•

Toetsen, groepsbesprekingen en rapporten
De afgelopen twee weken hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 Citotoetsen voor taal, rekenen en
lezen gemaakt. De resultaten ziet u binnenkort of heeft u al kunnen zien in ons leerlingvolgsysteem
via het ouderportaal. Volgende week worden de resultaten geanalyseerd door de leerkrachten en
besproken met de Intern begeleider tijdens de groepsbesprekingen. We kijken of de kinderen zich
op niveau ontwikkelen en of er eventueel extra oefening of begeleiding moet komen. Op 15
februari staan de resultaten in het rapport wat mee naar huis gaat.

•

Oudergesprekken
Na de voorjaarsvakantie zullen de oudergesprekken plaatsvinden n.a.v. het rapport. Op deze
gesprekken verwachten we alle ouders. De planning gaat dit keer via Parro. U kunt daarin zelf
aangeven welke dag en tijd u het beste schikt. Ouders met meerdere kinderen op school krijgen
eerst voorrang om te voorkomen dat er voor hen grote gaten vallen in het rooster. U krijgt nog
bericht hoe u dit kunt doen; houdt u de mail daarover in de gaten.

•

Sollicitatiegesprekken en benoemingen
Vorige week hebben we gesprekken gehouden met enkele kandidaten voor de vervanging van juf
Lianne en juf Henrike. Voor groep 3 is Frida uit Wezep benoemd. Frida werkt nu nog in Swifterbant
en zal naar verwachting 1 april starten. Voor groep 5, voor het verlof van juf Lianne, is Sarah uit
IJsselmuiden benoemd. Sarah is een startende leerkracht, ze heeft net haar

LIO-stage afgerond. Ze gaat de klas samen met juf Annemieke draaien. Juf Annemieke komt terug
van ouderschapsverlof en zal niet in groep 6 aan de slag gaan zoals eerder de bedoeling was. Juf
Hélène zal groep 6 tot de zomervakantie fulltime draaien.
Van juf Evalien hebben we het blijde nieuws ontvangen dat ze zwanger is en met haar gezin rond
7 juli een baby verwacht. Juf Stephanie zal de vervanging voor het grootste gedeelte op zich nemen.
Voor 1 dag in de week zijn we nog op zoek naar een vervanger.
•

Van de MR
Na het vertrek van MB uit de oudergeleding van de MR vorig jaar ontstond er een vacature, waarvoor wij
invulling hebben gezocht. Daartoe hebben we eerst de mogelijkheid geboden aan ouders om zich elf aan te
melden bij interesse voor deelname aan de MR. Helaas hebben zich geen ouders gemeld na onze oproep in
de laatste LOEP voor de zomervakantie.
Daarom hebben we na de zomer zelf een ouder benaderd die ons een waardevolle aanvulling voor de
oudergeleding leek en we zijn heel blij dat deze ouder op ons verzoek is ingegaan, zodat we nu weer
compleet zijn! Hieronder stelt zij zich zelf kort aan u allen voor:
Mijn naam is MvG getrouwd met Hans en moeder van Lars (groep 3/4), Thijs (groep 1/2) en
Mart. Vanaf heden zal ik namens de ouders deelnemen aan de Medezeggenschapsraad
(MR) van de Meidoorn. Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn en mee te denken bij de
besluiten die genomen worden op school. Wanneer je vragen of ideeën hebt die je
besproken wilt hebben in de MR hoor ik dit graag.

•

Bouwen
Wie dagelijks de locatie aan de Meidoornstaat binnenloopt heeft het al gezien: er wordt flink
gebouwd tijdens de inloop. De startdatum van onze nieuwbouw is nog niet in zicht en daarom gaan
we zelf maar vast aan de slag. De groepen van de middenbouw zijn met dit thema bezig en
bedenken er zelf onderzoeksvragen bij.

•

Even voorstellen
Mijn naam is Marieke. Ik loop sinds dit schooljaar stage op de Meidoorn. Vanaf
de zomervakantie tot de kerstvakantie in groep 3. Op dit moment in groep 2.
Daarna ga ik ook nog naar groep 4. Ik heb al 23 jaar in het onderwijs gewerkt als
onderwijsassistente. Nu volg ik de PABO op de Viaa in Zwolle. Ik doe de
opleiding in deeltijd. Ik ga 1 dag per week naar school en ik loop 1 dag per week
stage. Volgend jaar hoop ik af te studeren. Ik woon in Wezep, dus misschien
komen we elkaar nog eens tegen.

•

Afscheid.
Vandaag was Juf Lianne voor het laatst in haar groep. Samen met de kinderen heeft ze er een
gezellige morgen van gemaakt. Er werden ook leuke cadeautjes meegebracht waaronder een aantal
Relax-spulletjes. Dat zal Lianne nu hard nodig hebben. We wensen haar een rustige verlofperiode
toe. Na de zomervakantie hoopt Lianne weer aanwezig te zijn. Tot die tijd neemt ze ouderschapsverlof op.
Gisteren was ook onze schoonmaakster Jacqueline voor het laatst. Ze gaat een opleiding volgen
waarbij ze stage moet lopen. Het schoonmaakwerk past er dan niet meer bij.
We wensen Jacqueline veel succes toe met de nieuwe uitdaging en we danken haar hartelijk voor
alle uren die ze besteed heeft aan het schoonhouden van het middengedeelte.
Gelukkig is er al een vervangster gevonden: Hettie van Dijk volgt haar op.

•

15 maart staken?
Op 15 maart wordt opnieuw een landelijke stakingsdag gehouden. Het lerarentekort wordt steeds
nijpender: er zijn nauwelijks nog vervangers te vinden en het aantal sollicitanten voor een functie is
minimaal. Gelijktijdig vertrekken steeds meer leraren uit het onderwijs of naar het Voortgezet
Onderwijs. Het onderwijsveld vindt dat de overheid nog te weinig doet aan dit probleem. De vorige
stakingen hebben best wat opgeleverd, maar nog niet voldoende om het onderwijs weer
aantrekkelijk te maken voor starters. Oplossingen tegen de werkdruk zijn ook nog onvoldoende
aangereikt. Als er niets gebeurt moeten er straks met regelmaat groepen naar huis gestuurd
worden bij ziekte. Op langere termijn moeten de groepen groter worden om het tekort op te
vangen. Beide situaties komen goed onderwijs aan uw kind niet ten goede.
Op onze school wil het merendeel van de leerkrachten niet staken. Dit o.a. met als reden u niet in
de problemen te brengen. Daarom zijn we op 15 maart gewoon open.

•

Techniek is leuk

Een

poosje geleden liep ik het technieklokaal in waar juf Alette techniekles gaf. De les van die dag ging over
een stroomkring en de kinderen waren druk bezig met het uitproberen van hun zelfgemaakte
zenuwspiraal. Sommigen hadden een heel moeilijke bocht gemaakt; het bleek niet te lukken om die
beweging te maken zonder stoten. Gelukkig kon het spel aangepast worden. Ik moest natuurlijk al die
moeilijke spiralen ook uitproberen. Helemaal foutloos is me helaas niet gelukt.
•

Nieuwe digiborden
In de voorjaarsvakantie worden onze oude digiborden aan de Meidoornstraat
verwijderd en komen er de allernieuwste touchscreens (activ-boards) voor in
de plaats. Een hele vooruitgang in mogelijkheden, zicht, geluid en gebruik.
De dag na de voorjaarsvakantie is een studiedag en behalve een
Kanjertraining is een gedeelte van de middag ook gereserveerd voor
‘knoppentraining’ . In de kleuterlokalen komen de touchscreens ook aan de
muur zodat er geen verrijdbare schermen meer in de weg staan.

Gezocht
Opnieuw: 1 ouder voor de pleinwacht op donderdag, maar nu voor de onderbouw. Welke ouder wil
donderdags tussen 12.00 en 13.00 uur de kinderen begeleiden bij het buitenspelen? 2x een half uur bij de
verschillende groepen 1 t/m 4. Meldt u zich aan via directie@meidoornschool.nl
Interieurverzorgster: Voor het schoonmaakbedrijf Menges helpen we zoeken naar een schoonmaakster
voor het dagelijks schoonhouden van het voorste gedeelte van de locatie Meidoornstraat. De huidige
schoonmaakster gaat er mee stoppen en tot nu toe is het niet gelukt om een vervangster te vinden.
Wie kent iemand die dit werk graag zou doen? We horen het graag.

In de spotlights groep 4
De afgelopen weken werd er natuurlijk hard gewerkt aan de LVS-toetsen. Gelukkig was er ook genoeg tijd
om met het thema verder te gaan. Zo werd er veel met lego gebouwd en was het bruggen bouwen op de
laptop favoriet. Deze week was onze klas weer aan de beurt om in de hal te werken. Dat leverde weer
grotere bouwwerken op zoals te zien is op de foto’s.

Een week uit het leven van een schooldirecteur
“Wat doe jij nou de hele dag?”, wordt er wel eens aan mij gevraagd. “Koffie drinken”, zeg ik dan maar als grapje,
want mijn functie is zo veelzijdig dat het antwoord op de vraag niet in een zin te zeggen is. Om u een beeld te geven
heb ik vorige week mijn activiteiten eens opgeschreven: Voor wie het leuk vindt staat het verslag helemaal onderaan
deze LOEP.
Dit was het algemeen nieuws van deze maand. Vriendelijke groet, Anneke Fikse

Nieuws van buiten
De gemeente Oldebroek vraagt haar inwoners om hun mening over de openbare speelruimte. Dit middels een
enquête die online staat. De online enquête is bedoeld voor kinderen en volwassenen in Oldebroek, Wezep,
Hattemerbroek, t’ Loo, Noordeinde en Oosterwolde. De enquête is te vinden op de website
www.speelplan.nl/oldebroek en loopt t/m 6 februari. Vult u deze ook in?

Van de Bibliotheek op school
Buiten is het donker,
de januariwind waait om het huis, regen klatert
tegen de ramen….. en dan samen in een stoel of op
bed luisteren naar een mooi verhaal….of samen
wegdwalen in prachtige tekeningen……
Wie wil dat nou niet?
Top 10 prentenboeken
Om de keuze wat te vergemakkelijken zijn er dit
jaar ook weer 10 prachtige prentenboeken gekozen. Als prentenboek van het jaar staat op nummer 1:
“Een huis voor Harry’’ van Leo Timmers.
Kater Harry is bijna altijd binnen. Maar als vlinder Vera tikkertje
wil spelen, gaat hij mee naar buiten. Dan verdwaalt Harry in de
stad. Alleen Vera weet de weg naar huis. Kan iemand hem
helpen Vera te vinden?
De andere 9 boeken staan ook allemaal in het teken van
dieren: “Als ik een dinosaurus had’’, “Een gulzige geit’’ of
“Heb jij misschien Olifant gezien?’’
Kortom prentenboeken om heerlijk in te duiken.
Voorleestips
Om het voorlezen nog leuker te maken hierbij twee tips:
• In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is niet nodig om je extra in te spannen
en met verschillende stemmetjes voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als je
langzaam voorleest, goed articuleert en je kind tijdens het voorlezen regelmatig aankijkt, dan treft
je vaak veel beter de toon en zal je kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt.
•

Kinderen willen een verhaal vaak eindeloos horen en telkens opnieuw vinden ze het weer prachtig.
Bij de eerste keer voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er het feest der herkenning, bij
de volgende keren krijgen ze oog voor detail en ontdekken ze steeds weer iets nieuws in de
plaatjes. Hetzelfde boek een paar keer voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn als je elke keer een
ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te hebben: het thema, de personages, heeft
je kind zelf wel eens zoiets meegemaakt?
Lidmaatschap bibliotheek
Wekelijks komen er prachtige nieuwe boeken in de bibliotheek. Het lidmaatschap is gratis voor de
kinderen van onze school. Kom naar de bibliotheek en veel leesplezier toegewenst!

Mieke Messie

Moeders hier geven spullen aan moeders daar
Rescue Baby Gambia https://www.rescuebabygambia.nl/ is een organisatie met als doel: Een betere zorg
realiseren voor moeder en kind zodat de babysterfte vermindert en moeders begeleid worden in de zorg voor hun
kinderen.

Deze stichting verzendt o.a. een aantal keren per jaar materialen naar Gambia. In Nederland blijver er vaak
restanten van kraampakketten over en de stichting verzamelt deze voor een ziekenhuisje in Gambia. Heeft u wat
over dan kunt u dit aan mij, Anneke Fikse, meegeven. Ook onderstaande nieuwe spullen zijn van harte welkom.
•
•
•
•
•
•

Losse pakken maand- en/of kraamverband
Thermometers
Nieuwe Rompertjes t/m mt 62
Hydrofiele luiers (nieuw)
Dweilen
Lakens

•
•
•
•
•
•

Navelklemmen
Babyslaapzak
Babydekentjes
Zeep
Hand- , vaat- en/of theedoeken
Rubberen handschoenen

Verslag van een werkweek, door Anneke Fikse
Zondag:
De week start voor mij op zondag. Een dag die ik zo consequent mogelijk doorbreng met kerkgang, familie en rust.
Vandaag zijn onze oudste zoon met zijn vrouw en onze 3 kleinkinderen op bezoek. In de middag maken we een lange
wandeling op een koude maar zonovergoten zandverstuiving. ‘s Avonds heeft mijn man een aantal vrienden op
bezoek en na de koffie trek ik me terug met een stapel achterstallig leeswerk: een variatie in (chr) opiniebladen,
vakbladen en direct mailing. Aan het eind van de avond zoek ik een stukje voor weekopening van morgen. Het is
mijn beurt morgenvroeg.
Maandag
Brr, de dag start koud en donker: Om kwart over 6 gaat de wekker. Het is druk op de snelweg, maar gelukkig kan ik
redelijk doorrijden. Op maandag werk ik op de Keizersweg en we starten de week met een gezamenlijk
weekopening. Vandaag een overweging n.a.v. Psalm 93.
Ik loop op het plein met een kop warme koffie en neem om half 9 de enkele kinderen die
de kou trotseren mee naar binnen. Het eerste gedeelte van de ochtend ben ik druk met
het beantwoorden van een voortdurende stroom mail en het verwerken van verloven,
vervangingen en rooster- wijzigingen van teamleden. Het zoeken naar een vervanger kost
steeds meer tijd en ook vandaag moet ik een aantal vervangingen regelen voor
studieverlof. Dankzij de aansluiting bij een nieuwe invalpool en een bereidwillige collega
krijg ik het voor deze week weer rond. Het tweede gedeelte van de ochtend heb ik nodig voor het voorbereiden van
de vergaderingen verder deze dag.
Aan het begin van de middag ga ik naar de Schaapskooi voor een overleg met alle directeuren uit de gemeente
Oldebroek. We krijgen een rondleiding in het nieuwe gebouw, doen goede ideeën op voor inrichting en praten met
elkaar over het hoofonderwerp van de agenda: taalachterstand in de gemeente Oldebroek, gemeten ten opzichte
van het landelijk gemiddelde. Na afloop snel terug naar school want vanmiddag zijn er sollicitatiegesprekken voor de
vervanging van de collega´s die met verlof gaan of vertrekken. Samen met enkele collega´s en een bestuurslid
hebben we prettige gesprekken met de kandidaten. We besluiten bij 2 van hen een proefles te bekijken voordat we
overgaan tot benoeming. Ik eet na afloop een stamppotje dat ik van thuis meebracht, dankzij de magnetron is het
warm.´s Avonds ben ik aanwezig bij de bestuursvergadering. Tegen 22.00 uur ´veeg´ ik de laatste bestuursleden de
school uit en rijd sneller dan ´s morgens naar huis.
Dinsdag
Bij het opstaan kijk ik eerst uit het raam, gelukkig nog geen sneeuw. Buienrader
laat weten dat de buien vanmiddag komen. Ik rijd naar de Meidoornstraat, start
de dag met koffie, help een nieuwe invalster op weg en loop een rondje langs de
inloopactiviteiten van de middenbouw. Wat wordt er enthousiast gewerkt! Eerst
nog wat mail afwerken en om half 10 mag ik een van de leukste dingen doen van
mijn werk: nieuwe ouders rondleiden. Ik vertel waar we voor staan, vraag wat de
ouders verwachten en geef een rondleiding langs en in de lokalen. Sommige
nieuwe ouders hebben de keus voor de Meidoorn vooraf al genomen, anderen
gaan op meerdere scholen kijken om daarna een keuze te maken. Voor komend
schooljaar staat er zeker al een volle klas instroomleerlingen op de lijst. Het valt
me op dat in Wezep kinderen geregeld ´te laat´ aangemeld worden. Gelukkig heeft
dat de afgelopen 2 jaar niet tot een stop geleid. Voor komend jaar wordt het
spannend.
Hoe hoog kan de toren??
Na de rondleiding ga ik op bezoek bij een sollicitante om een proefles bij te wonen. Het betreft een startende
leerkracht en ik ben onder de indruk van haar aanpak in een klas met veel zorgleerlingen.

Tussen de middag praat ik met haar en haar begeleider. Zoals met de commissie
afgesproken, vertel ik haar dat we haar graag (tijdelijk) benoemen. ´s Middags ben ik
vooral bezig met (telefoontjes van) leveranciers. Sinds bekend geworden is dat we
nieuwbouw krijgen zijn we een interessante partij. De afwisseling zit in aanhoren, afwijzen
of uitnodigen. Ik voer nog wat overleg met een paar collega´s en besluit dan om voor het
donker naar huis te gaan ivm de sneeuwval. Gelukkig staat er nog geen file, en met zo´n
70 km per uur kom ik toch voor het donker thuis. De laptop maar weer aan; veel van mijn
werk kan ook aan de keukentafel. Er is wat voorgevallen in een van de groepen wat ook
mijn aandacht nodig heeft en tot etenstijd ben ik bezig met telefoneren en mailen.
Net voor het donker thuis
‘s Avonds verplicht ik mezelf om minimaal 1 uur te lezen in een aanbevolen boek: `En wat
als we nu weer eens gewoon gingen lesgeven´. Interessant...
Woensdag
Mijn thuiswerkdag. Thuis word ik weinig gestoord en kan ik wat langere tijd aaneen-gesloten werken. Ik sta iets later
op en drink een kop koffie met mijn onmisbare huishoudelijke hulp. Mijn man werkt vanwege de gladheid vandaag
ook thuis. Samen zingen we onze jarige jongste dochter toe via Facetime. We werken gescheiden maar de lunch
brengen we nu wel eens gezellig samen door. Ik houd me vandaag vooral bezig met het inspectiekader. We hebben
vorige week gehoord dat de inspectie in maart op bezoek komt bij het bestuur; dit volgens het nieuwe kader. Een
week later volgt er dan een schoolbezoek om te verifiëren of het bestuur voldoende zicht heeft op de kwaliteit van
het onderwijs. Tussendoor weer de nodige mailwisselingen en appjes met collega´s. Met het administratiekantoor
bel ik over gewijzigde benoemingen en nieuwe aanstellingen.
Werkplek thuis
Kost zo weer een half uur. ´s Avonds tijd voor sport en tijdens het bijkomen daarvan plan ik m'n beursroute voor
morgen. Ik ga naar de Nationale Onderwijs Tentoonstelling en heb een heel lijstje van organisaties en leveranciers
die ik wil bezoeken en bevragen. Als ik daarna nog tijd over heb bekijk ik alle nieuwste onderwijs- en ICT snufjes.
Donderdag.
De dag start helaas met het minst leuke van mijn werk: een ziekmelding. Ik probeer mensen te vinden via twee
invalpools, maar helaas alle invallers zijn bezet. De oplossing voor vandaag komt van de hulp van twee onderwijsassistenten. Om de file te ontlopen ga ik met de trein naar Utrecht. Onderweg regel ik ook vast de vervanging voor
morgen. Eenmaal in Utrecht loop ik richting de beurs samen met honderden onderwijsmensen, vooral PABO
studenten. Binnen begint de tocht langs een enorme hoeveelheid aanbieders. Ik heb me voorgenomen om geen
flyers aan te nemen: alles is op internet te vinden. Ik probeer ook te voorkomen dat m'n badge gescand wordt, dat
scheelt later weer veel telefoontjes. Het lukt niet, want om inspiratieboeken te verkrijgen moet ik toch m'n gegevens
achterlaten. Het is echt luilekkerland hier en ik doe veel goede ideeën op,
vooral met de nieuwbouw in het vooruitzicht. De mensen met wie ik
spreek helpen me ook om zicht te krijgen op de wijze waarop een
inrichtingsplan gemaakt wordt en op de begroting die daarvoor nodig is.
Met een leverancier van een geïntegreerde zaakvakken-methode heb ik
een boeiend gesprek. Daar kan ik onze schoolcommissie verder mee
helpen. Ik blijf net zolang rondlopen tot m'n voeten gaan protesteren en
neem dan de trein terug naar huis. Onderweg lees ik een stapel flyers die
ik toch heb meegenomen. 's Avonds ben ik wel even zoet met de mail van
overdag en met enkele dringende vragen. Het wordt vanzelf (te) laat.
Vrijdag
Mooie houten klimtoestellen
Een paar collega’s appen dat ze in de file staan; er is een ongeluk gebeurd. Gelukkig zijn er vandaag veel stagiaires
om de kinderen op te kunnen vangen. Net niet, of ietsje te laat, komen de collega’s binnen. Aan het begin van de
ochtend mag ik weer een rondleiding doen en probeer ik ouders enthousiast te maken voor onze school. De ochtend
bestaat verder voor een groot gedeelte uit het maken van de Loep voor volgende week, want dan heb ik weinig tijd.
Eerder opgeslagen nieuws verwerken, dit gedeelte schrijven, plaatjes en foto’s zoeken. Sommige ouders gaven in de
laatste enquête aan de Loep wel elke week te willen ontvangen, maar dat gaat echt te veel tijd kosten. Het andere
gedeelte van de ochtend besteed ik aan administratie. Mail, HRM, bewaar-post in mappen stoppen, afspraken
maken en telefoontjes beantwoorden, waaronder een gesprek met de inspecteur over de definitieve datum van het
schoolbezoek en hoe de dag eruit gaat zien. Tussen de middag lunchen we met de collega’s van de Meidoornstraat
en maken via de app grappen met de collega’s van de ‘andere kant’. ’s Middags overleg ik hier en daar met een
collega over de aanpak van kinderen en met Janny over de toetsen. Vervolgens maak ik een memo voor komende
week voor de collega’s. Op mijn programma staan dan o.a. een cursus, een aantal groepsbezoeken,
sollicitatiegesprekken voor een nieuwe conciërge en overleg met een collega-directeur.
Dat wordt ook weer een boeiende week!

