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Overig

Algemeen
De staat van het onderwijs
Half april kwam de nieuwe staat van het
onderwijs uit. Dit is een rapport van de
inspectie van het onderwijs dat jaarlijks
verschijnt.
In dit rapport viel te lezen dat de
resultaten van leerlingen op de
vakgebieden rekenen, lezen,
natuurwetenschappen en
bewegingsonderwijs de laatste twintig jaar
zijn teruggelopen. Wat in dit rapport niet is
meegenomen, zijn de vaardigheden die
leerlingen ontwikkelen op het gebied van
ICT, presenteren, samenwerken en
burgerschap. Deze vaardigheden waren
twintig jaar geleden nog niet of minder aan
de orde.
Daarnaast is de maatschappij steeds meer
van scholen gaan vragen, er komen steeds
meer zaken bij maar er gaat niets af. De
werkdruk is hoog en de investeringen van
de politiek in het onderwijs zijn laag.
Wat een somber beeld! Gelukkig hebben
wij een positief beeld; onze leerlingen
ontwikkelen zich goed en onze ambities
zijn hoog.
Wij zetten in op goede basisvaardigheden
en zijn kritisch op allerlei extra activiteiten
die het ‘gewone lesprogramma’ in de weg
zitten. Daarnaast zorgen we voor
eigenaarschap bij de leerlingen en
verwondering; uitleggen waarom de lesstof
belangrijk is en de nieuwsgierigheid om
meer te leren te prikkelen. De resultaten
hiervan zien we iedere dag terug. Dat is
onze staat van het onderwijs, en die is
positief!
Cecile Tulen

Nieuwe IB’er
Ik wil me graag even voorstellen, mijn
naam is Karin Tromp en vanaf 15 mei de
nieuwe intern begeleider voor de
bovenbouw.
Ik woon samen met mijn vriend en dochter
in Utrecht. In mijn vrije tijd bezoek ik
graag concerten en vind ik het leuk om te
reizen. De afgelopen jaren heb ik veel
ervaring opgedaan op basisschool de
Meander in de Meern. En vanaf nu mag ik
het team van Kees Valkenstein versterken.
Daar heb ik veel zin in! Ik kijk uit naar het
samenwerken met de collega's, de ouders
en de leerlingen.
De komende weken zal
ik elke dinsdag
aanwezig zijn, na de
zomervakantie zal daar
een dag bijkomen.
Mochten er vragen zijn
of u wilt gewoon even
kennismaken, kom
gerust langs! Ik ben te
vinden in de IB kamer. Mijn mailadres is:
karin.tromp@spoutrecht.nl.
Sch Continurooster
De scholen om ons heen zijn of gaan over
op een continurooster. Ook wij hebben als
team ons deze vraag gesteld. Graag willen
wij uw mening daarover ook meenemen in
ons proces naar een besluit. Dit betekent
dat u binnenkort een enquete van ons
krijgt over dit onderwerp. Wij streven
ernaar om voor de zomervakantie een
besluit te nemen over de schooltijden. Een
eventuele verandering zal in augustus
2019 ingaan.
Schoolfotograaf
Op 4 juni komt de schoolfotograaf langs.
Van 8.30u tot 9.00u is er ruimte voor het
fotograferen van kinderen met
broertjes/zusjes die niet bij ons op school
zitten. De kinderen waar de
broertjes/zusjes allemaal op onze school
zitten zullen later op de dag gefotografeerd
worden.
Nieuwe e-mailadressen
Onze mail is gemigreerd. Dit betekent dat
leerkrachten onder een nieuw mailadres
bereikbaar zijn. Dit is in principe de
voornaam van de leerkracht.achternaam
van de leerkracht @spoutrecht.nl
Voor de directie is het nieuwe mailadres
directeur.keesvalkenstein@spoutrecht.nl

10 minuten gesprekken juni
Dit schooljaar gaan we de 10
minutengesprekken in juni (na het 2e
rapport) anders plannen. Er komen geen
inschrijflijsten op de gekleurde muur. We
gaan de gesprekken voeren op basis van
aanvraag. Dit betekent dat de leerkracht
een gesprek bij u aan kan vragen, maar
ook u kunt een gesprek bij de leerkracht
aanvragen. We doen dit omdat we merken
dat we met veel ouders al spreken voor de
rapporten mee gaan, we hoeven zo geen
dubbele gesprekken te voeren.
Schoolproject Archeologie
Haarzicht
Na de meivakantie starten we in alle
groepen met het werken rond het thema
Archeologie.
Op de locatie van de nieuwbouw Haarzicht
zijn de stadsarcheologen en de vrijwilligers
inmiddels begonnen met archeologische
graafwerkzaamheden.
Op school
De educatief medewerkster van Castellum
is nauw betrokken bij dit onderzoek en
komt in de eerste week in alle groepen
vertellen en laten zien wat Archeologie
inhoudt en wat er gevonden kan worden.
In de rest van de 2 weken werken de
kinderen op allerlei manieren over dit
thema: schervenpotten aan elkaar
plakken, kleipotjes maken, oude vondsten
bespreken en opgegraven spullen bekijken.
Er komt in elke groep een muziekdocent
van het UCK om lessen te geven over en
met (oude) instrumenten. Waarbij groepen
ook zelf instrumenten maken uit oude
rommel.
Op locatie Haarzicht
In de week van 21 mei gaan alle kinderen
op bezoek bij de vindplaats en o.l.v. van
de educatief medewerkster van Castellum
gaan ze aan het werk. In het weekend na
Pinksteren (26 en
27 mei) kunt u
allemaal op
bezoek gaan bij
deze vindplaats
om het werk van
de kinderen te
bewonderen.

Onderbouw – groepen 3, 3/4, 4
Afgelopen vrijdag hebben we een zonnige
periode afgesloten met onze groene gang.
De kinderen mochten allemaal speelgoed
meenemen, waar ze samen mee konden
spelen. Wie
dacht dat dit
allemaal binnen
zou gebeuren,
die had het mis.
Veel kinderen
zijn buiten aan
een tafel of op
een kleedje
gaan spelen.
Komende donderdag zullen de
koningsspelen op school plaatsvinden. In
de ochtend zal er ochtendgymnastiek zijn
en daarna wordt het een sportieve dag. We
zijn al druk bezig met het oefenen van het
Fit-la-la nummer, maar deze is erg lastig!
We hopen natuurlijk op een mooie en
geslaagde dag.

DaVinci
Voor het thema Egyptenaren van de
DaVinci methode hebben we een appelproef gedaan. We gingen appels
mummificeren met zout, meel en zand. We
gingen alles wegen. Aan het begin van de
les deden we een proefje met zout en
water. Het zout werd dik en het vocht (het
water) werd opgezogen. Er waren veel
discussies maar het is uiteindelijk iedereen
gelukt. Het was een leuke les.
Groetjes Cecilia

Bovenbouw – Praktisch
verkeersexamen groep 8
Wij gingen op dinsdag 10 april naar het
lint, omdat daar de start van het
verkeersexamen was. We kwamen daar
aan en we zagen de volgende groep klaar
staan. Er kwam een mevrouw naar ons toe
van de organisatie die zei dat we nog even
moesten wachten, onze fiets bij de rand
moesten zetten en op een bankje moesten
zitten. Dat deden we maar al snel kwam de
mevrouw van de organisatie weer terug en
die zei om de beurt onze naam op
alfabetische volgorde van onze
achternaam. De persoon die genoemd
werd moest naar haar toe en kreeg een
hesje. Dan moest je je fiets pakken en
achter in de rij bij de vorige groep 8 van
de vorige school gaan staan. Mette mocht
als één van de eerste.
Om de 45 seconden moest er iemand
ALLEEN vertrekken en de route fietsen.
Gelukkig waren er veel slimme kinderen
die de route van het weekend al hadden
gefietst. Dus de meeste kinderen wisten al
een beetje hoe ze moesten fietsen. De weg
werd ook aangegeven met pijltjes voor als
je het niet meer wist. Toch was er iemand
die verdwaalde en de weg niet meer wist.
Hij is daarna klasgenoten gaan opwachten
en vervolgens met hen mee gaan fietsen.
Het was een route die ongeveer 5
kilometer lang was. Het was wel een
beetje spannend, omdat we niet meteen te
horen kregen of we waren geslaagd.
Maar gelukkig is onze hele klas
geslaagd!!!!
Mara en Mette
Groep 8

Onderbouw – Groep 1/2
Opa/Oma/VIP dag
Op woensdag 18 april was er bezoek voor
alle kleuters. Iedereen had namelijk een
opa, een oma of een VIP (vriend van het
gezin) uitgenodigd op school.
Al deze mensen werden ontvangen in de
grote zaal met koffie en koek en alle
kleuters zongen samen een welkomstlied.
‘lieve oma’s, lieve opa’s, Welkom op de
Kees’.
Nadat alle kleuters een optreden hadden
gegeven voor hun publiek hebben we
samen gespeeld en gewerkt in de klas.
Leuk om te zien hoe iedereen druk was
met werkjes uit de kast of een tekening
maken voor elkaar. Wat een betrokkenheid
en gezelligheid. De klas was nog nooit zo
vol met mensen!

Bovenbouw – Muziek project
groep 5, 5/6, 6 in Cinemec
Vrijdag 20 april gingen we met de groepen
5 en 6 maar de Cinemec voor het
eindoptreden van het muziekproject.
Groep 6 had een paar weken gewerkt aan
het herschrijven van het liedje 'perfect' van
Ed Sheeran. Naast het zingen van het
liedje speelde Guus zelfs op de hoorn,
Tiesse op de trompet en Sverre op de
hobo. Ook gingen een paar kinderen op de
ukaleles spelen. Een spannende en
geslaagde dag met een mooie afsluiting.
Groep 6A

Alle opa’s oma’s en VIP’s bedankt dat jullie
er waren! Het was erg leuk om de kleuters
zo blij te zien met jullie volle aandacht!

Vergeten fietsen
Hieronder ziet u een aantal foto’s van
fietsen die zijn achter gebleven op het
schoolplein. Is één van deze fietsen van u,
wilt u deze dan voor 31 mei ophalen bij
onze conciërge Harry? Alvast bedankt.

Koningsdag
Tot aan de meivakantie werken we in alle
groepen over de Koning en Koningsdag.
Alle kleuters weten straks wie de Koning
en Koningin van ons land zijn en hoe het
Wilhelmus klinkt. Samen een ode aan de
Koning en de Koningin brengen met de
instrumentjes is ook een hele klus! Wat
een prachtige muziek maken ze samen!
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