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OVERZICHT
Algemeen
Personeel
21ste eeuw leren
Kleuters (1-2)
Overig

Algemeen / Persoonlijke noot
De eerste week (weken)…..
De school is inmiddels weer gestart en
iedereen is flink aan het werk. Ik heb in
de eerste drie dagen al kennis kunnen
maken met een aantal ouders en wat
gesprekjes kunnen voeren.
Het team is enthousiast aan het nieuwe
schooljaar begonnen. Hier en daar
moeten we nog wat “puntjes op de i”
zetten, maar dat gaat vast lukken.
Ook het eerste overleg over de
nieuwbouw is deze week al geweest. Ik
zal daarin voorlopig nog ondersteuning
krijgen van Diane. Ook Harry doet volop
mee in de projectgroep. Op een geschikt
moment zullen de plannen worden
gepresenteerd aan belangstellenden.
In de komende weken zal ik o.a. met de
stafmedewerkers en het College van
Bestuur nadere gesprekken voeren over
lopende zaken en plannen voor de
komende periode. Voor de vakantie ben ik
op hoofdlijnen al bijgepraat, maar enige
verdieping is zeker zinvol.
Met Cindy (coördinator onderbouw), Iris
(coördinator bovenbouw) en Sandra Hijl
(interne begeleiding) werk ik, gedurende
mijn interim periode, als
managementteam. We hebben een aantal
taken verdeeld en zullen steeds samen
optrekken waar nodig en zinvol. Er is dus
iedere werkdag een leidinggevende
aanwezig in de school.
We gaan met z’n allen voor een fijn
schooljaar voor leerlingen, ouders en
teamleden.
Jan Migchelbrink – interim directeur

Personeel / even voorstellen
Ik ben Manon Matena en ben 23 jaar oud.
Vorig schooljaar ben ik afgestudeerd aan
de Marnix Academie te Utrecht. Begin dit
jaar ben ik op deze school begonnen en zal
hier op maandag en
dinsdag werken tot 7
november (dan komt
Maaike weer terug van
haar
zwangerschapsverlof).
Ik werk op deze dagen
in het
ondersteuningslokaal
van groep 7/8. Ik heb
heel veel zin om op
deze school te gaan werken en om groep 7
en 8 extra te begeleiden.
Hallo allemaal,
Graag stel ik mezelf aan jullie voor als
nieuwe leerkracht van de Kees
Valkensteinschool. Mijn naam is Belle en ik
ben 22 jaar oud. In 2013 ben ik gestart
met de Academische Lerarenopleiding
Primair Onderwijs (ALPO). Vorig schooljaar
heb ik mijn afstudeerstage mogen lopen op
de Kees Valkenstein, onder begeleiding
van juf Tineke. Dit
was een erg leuke en
leerzame tijd.
Na een heerlijke
roadtrip door ZuidSpanje te hebben
gemaakt, probeer ik
dit schooljaar alle
opgedane kennis en
vaardigheden toe te
passen als ‘echte’
juf! Op de woensdag
zal ik invallen in
groep 3/4 en op de
donderdag en vrijdag in groep 5/6. In mijn
lessen wil ik zorgen voor een veilig en
positief leerklimaat. Als leerlingen met
plezier naar school gaan, zal dit hun
prestaties ten goede komen. Mijn motto is
dan ook plezier en prestatie.
Naast mijn carrière als juf hou ik erg van
sport en muziek. Vooral voetballen en
dansen vind ik leuk om te doen. Onlangs
heb ik een gitaar aangeschaft. Binnenkort
hoop ik de leerlingen mijn eerste liedje te
laten horen. Mijn droom is om nog een
verre reis te maken naar Zuid-Amerika en
de Machu Picchu in Peru te beklimmen.
Ik wens iedereen een heel prettig
schooljaar!

Hallo, ik ben Susan Vis
en zal voor de komende
periode 1 dag in de
week op dinsdag de
interne begeleiding voor
de groepen 5 t/m 8
oppakken. Ik zal me
bezighouden met de
leerlingzorg en de
algehele zorg en begeleiding binnen de
school en de klassen.
De afgelopen 14 jaar ben ik in Amsterdam
werkzaam geweest als Intern Begeleider
voor een groot schoolbestuur. Momenteel
werk ik daar nog voor twee dagen in de
week. Ik ben ook woonachtig in
Amsterdam en heb twee kinderen van 7 en
9 jaar.
Mochten er vragen zijn of je wilt gewoon
even kennismaken, kom gerust langs! Ik
ben te vinden in de IB kamer. Mijn
mailadres is: susanv@keesvalkenstein.nl

Algemeen / aanwezigheid Jan
Migchelbrink
Zoals al aangegeven zal ik 24 uur per week
aan
het
werk
zijn
in
de
Kees
Valkensteinschool. In week 35 ben ik er op
maandag, dinsdag en woensdag. In week
36 ben ik er op maandag (bouwoverleg) en
donderdag en vrijdag. In week 37 dan weer
op maandag, dinsdag en woensdag.
Naast deze mooie opdracht in Vleuten ben
ik gedurende de overige dagen aan het werk
als procesbegeleider in een zwakke school
en in een zeer zwakke school in de kop van
Overijssel. Ook coach en begeleid ik in die
omgeving drie directeuren.

Algemeen / Werving en
selectie nieuwe directeur
Het College van Bestuur en het stafbureau
van SPO Utrecht zullen binnenkort actie
ondernemen aangaande de werving en
selectie van de nieuwe directeur voor de
school. Er zal een procedure worden
opgestart die uiteindelijk moet leiden tot
benoeming van een directeur.

Algemeen/gevonden
voorwerpen
In de hal van de school hangen en liggen
nogal wat gevonden voorwerpen. Er is voor
de vakantie nogal wat achtergebleven op
school. Kijkt u er a.u.b. nog even goed
naar? Aan het einde van de week zullen wij
de overgebleven spullen opruimen.

21ste eeuw leren / nieuwe taalen spellingsmethode
Dit schooljaar zijn we gestart met onze
nieuwe taal- en spellingmethode Staal.
Modeling staat centraal bij Staal: het
hardop denkend voordoen. Elke taalles
begint met een uitleg van de les in het Zo
zit het! werkboek. In de bijbehorende
instructiefilm op het digibord wordt de
toepassing van de taaltaak door bekende
Nederlandse acteurs voorgedaan. Daarna
doet de leerkracht het ook zelf voor. Op
deze manier krijgen de kinderen twee
goede voorbeelden voordat ze zelf gaan
oefenen. Elk kind werkt naar een
betekenisvol eindproduct toe in de vorm
van een publicatie of presentatie
(muurkrant, verslag, gedicht, reportage).
Op deze manier wordt er echt iets met de
tekst gedaan.
Groep 4 werkt aan
het thema “spel”.
Ze zoeken
pictogrammen op
het schoolplein en
schrijven de
betekenis op. Het
eindproduct is het
maken van een
spel.

Algemeen/Flethiohal
Wegens uitgelopen werkzaamheden in de
Fletiohal (grote gymzaal), kunnen wij daar
t/m 11 september niet gymmen. René
(vakdocent gym) geeft de komende twee
weken daarom bij mooi weer gymles op
het grasveld. De kinderen starten en
eindigen donderdag 31 augustus en
donderdag 7 september dus gewoon op
school. Wilt u uw kind gymkleren en
schoenen meegeven waar buiten mee
gesport kan worden?

Algemeen/Startgesprekken
Maandag 4 september t/m vrijdag 15
september vinden de startgesprekken
plaats. U heeft hier een uitnodiging voor
ontvangen, denkt u aan het intekenen?

Staal spelling
Van groep 4 tot en met 8 biedt Staal in
totaal 34 spellingcategorieën aan voor
onveranderlijke woorden. De kinderen
leren één nieuwe categorie per week.
Daarnaast worden de oude categorieën
herhaald. Daarom begint elke spellingles
met het kort
opfrissen van álle eerder geleerde
spellingcategorieën. Het goed voordoen
(modeling) is ook belangrijk binnen Staal
spelling. Goede instructie voorkomt fouten.
De spellinglessen bestaan voor het
grootste deel uit directe instructie. Hierin
speelt de leerkracht een belangrijke rol.
Ook zijn er weer voorbeeldfilmpjes voor de
kinderen.
De kracht van Staal:
Een visuele methode!
Een betekenisvolle methode!
Een brug naar het “echte” leven!
Differentiatie naar behoefte!

Algemeen/Schoolreis
Donderdag 14 september gaan we met
groep 1 t/m 8 op schoolreis. We gaan naar
dierenpark Amersfoort. U heeft hierover
een brief ontvangen.
Overig / Muzieklessen
Ook dit jaar zal Emiel Schaap weer de
gitaar, zang en keyboardlessen op school
verzorgen voor de kinderen die dat leuk
vinden. Dit is, met genoeg aanmeldingen,
op de dinsdag tussen de middag of na
schooltijd. U vindt het inschrijfformulier als
aparte bijlage.

Algemeen/ANWB Streetwise
Op donderdag 28 september van komt er een spannend verkeersprogramma bij ons op
school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met
praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.
ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen
- In Toet toet leert groep 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en
oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in
combinatie met het kinderzitje.
- Tijdens Blik en klik leert groep 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het
belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de
auto wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.
-

Hallo auto leert groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van
reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB
lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het dragen van een
veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.

-

Trapvaardig tenslotte traint groep 7 en 8 op het schoolplein in praktische
fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke
manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid
zijn op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school.

Kleuters / Dit ben ik
Alle kleutergroepen werken rond het
thema ‘Dit ben ik”. Iedere groep werkt op
zijn eigen manier vanuit een ander
prentenboek. In de groepen kunt u zien
welk prentenboek centraal staat.
Alle kleuters krijgen een ‘dit ben ik-blad’
mee naar huis dat ze samen met de ouders
in vullen. Er staan vragen op over je
lievelingskleur, je lievelingseten en bij wie
je in huis woont. In de kring wordt dit
gedeeld en zo leren de kinderen elkaar
steeds beter kennen.
De eerste weken werken we veel aan
regels en routines in de groep. Hoe gaan
we met elkaar en met het materiaal om,
hoe helpen we elkaar en hoe zorgen we
dat iedereen erbij hoort.

Groep 1/2A: Ik voel een voet

Groep 1/2B: De mooiste vis van de zee
Groep 1/2C: Kikkerboeken

Algemeen / medezeggenschapsraad kandidaten gezocht!
Wegens het vertrek van Michiel Arnoldus uit de MR is er een vacature ontstaan voor een MR lid
vanuit de oudergeleding. In verband met de interesse die hier in getoond is zullen we een
verkiezing gaan uitschrijven. Door de verkiezingen doen automatisch alle plekken in de MR
hier aan mee. De bestaande MR leden zullen hier dan ook aan mee doen.
Dit betekent dat ouders zich kandidaat kunnen stellen voor een plek in de
MR. Wilt u meepraten, meedenken en adviseren over schoolbeleid, dan zoeken we u!
Heeft u interesse in deze functie laat het ons weten via mr@keesvalkenstein.nl
We willen u vragen te reageren voor vrijdag 8 september. De verkiezingen vinden voor de
herfstvakantie plaats.
Voor meer informatie over de taken en rollen van de MR zie deze website
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