Week 8
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Belangrijke data
Februari
21 februari Schaaktoernooi middag
19 februari 10-minutengesprekken (Alleen de gesprekken met meester Eugene gaan
niet door.)
20 februari Laatste dag Taalklas en diplomauitreiking kinderen van de Taalklas
22 februari 10-minutengesprekken (Alleen de gesprekken met meester Eugene gaan
niet door.)
23 februari Studiedag Team Zandberg en start Voorjaarsvakantie tot en met 2 maart
Maart
09 maart Start typecursus
Hoezo een studiedag?
De studiedag a.s. vrijdag voor het team staat in het teken van de verdere ontwikkeling van het
onderwijs voor alle kinderen.
Het team van de Zandbergschool is een ware kunstenaar als het gaat om passend onderwijs aan
te bieden. Zorgkinderen bestaan niet. Alle kinderen hebben zorg nodig en krijgen die op maat.
Het kan zijn dat een kind specifieke gedragsbegeleiding nodig heeft (denk aan vormen van
ADHD, dyslexie, e.a.) om ervoor te zorgen dat er maximale leerresultaten mogelijk zijn. Taakwerkhouding training. En andere specifieke ondersteuning.
De missie en beleidsvoornemens voor alle scholen van de Stichting Eem Vallei zijn ruim
anderhalf jaar geleden aan alle geledingen schoolbreed gepresenteerd. Inmiddels hebben de
scholen niet stil gezeten en hebben het onderwijs verder doorontwikkeld. Een aantal
kernbegrippen uit de missie van de stichting is al nadrukkelijk herkenbaar:
- gepersonifieerd leren, (geen starre methoden voor jaarklassen),
- kinderen werken flexibel in die groep waar het leer-aanbod wordt gegeven,
- van combinatiegroepen naar stamgroepen,
- directe feedback in leermodellen,
- op weg naar een leerling-portfolio,
- inrichten van speel-leerplein voor jonge kinderen,
- leer-werkplein voor boven- en middenbouw,
- flexibele bouwgroep bij dagdelen voor jonge kinderen als er behoefte is aan spel,
- …..
We hebben ervaring opgedaan welke ontwikkelingen wel en niet werken; haalbaar zijn; het beste
aansluit bij kinderen. In een aantal situaties samen met ouder en kind op weg naar de beste
resultaten. Komende maanden zullen we informatiemomenten inlassen.
Centraal staan daarbij de leeropbrengsten en de pedagogische uitgangspunten van ons
Daltonconcept.
Portfolio, stamgroepen, Ateliers en andere kenmerken in vorm passen in ons concept.
Let op!
Meester Eugene is helaas ziek (maandag en disndag a.s.) De portfolio gesprekken met hem
gaan niet door. Nieuwe uitnodigingen volgen.
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Ateliers
De afgelopen vrijdagmiddagen zijn de kinderen van de bovenbouw druk bezig geweest met het
werken in ateliers. Zo waren er enthousiaste schakers, dansers, breiers, turners, programmeurs
en koks. Alle ouders, opa en vrijwilligers bedankt voor het helpen.
Bij de kookgroep hebben de kinderen zelf de heerlijkste gerechten gemaakt. Hieronder de 2
recepten van de afgelopen weken. Gerechten die jullie kinderen thuis kunnen maken.
Italiaanse pasta met pestosaus
-aan te vullen met gebakken kipstukjes en broccoli voor een complete maaltijdNeem 100 gr bloem p.p. Maak hiervan een hoopje op je werkblad (aanrecht of tafel)
maak een kuiltje in het midden
breek voorzichtig een ei p.p. in het kuiltje.
kneed dit door elkaar tot een soepel deeg. is het te droog? Wat olie erbij. Is het te nat? Wat
bloem erbij.
Haal het door de pastamachine om het eerst plat te krijgen, en daarna in reepjes te snijden (dit
kan ook met een deegroller en een mesje alleen is dat veel meer werk.)
Laat deze pasta (tagliatelle of spaghetti, afhankelijk van hoe dun je het hebt gesneden) drogen
aan bijv een horizontale bezemsteel.
Maak ondertussen de pesto:
pluk van een basilicumplantje alle blaadjes af
rasp 2 citroenen en pers ze daarna uit
maak 2 knoflookteentjes schoon en pers ze in de knoflookpers.
neem 100 gr pijnboompitten, rooster ze licht in een koekenpan zonder olie.
Voeg hieraan een flinke scheut olijfolie toe (ongeveer 7 eetlepeles).
Pureer dit met een staafmixer.
Kook nu de pasta 3 minuten tot het beetgaar is. roer de pesto en evt een schep creme fraiche
erdoor.
opdienen met kip en broccoli
Mexicaanse wraps (vegetarisch, je kunt ze aanvullen met gehakt of kip)
Snij 2 preien, 2 uien, 2 rode en 2 gele paprika's in kleine stukjes. Snij van 2 maiskolven de
maïskorrels eraf (of kies voor maïs in blik). Laat een blik zwarte bonen en een blik kidneybonen
uitlekken.
Bak de uien. Als ze glazig zijn, voeg de prei toe. Roer goed. Als deze gaat slinken, voeg de
paprika toe. Roer goed. Voeg de inhoud van 1 zakje Burito-kruidenmix toe en een glas water.
Roer goed. Voeg de maïs en bonen toe. Roer goed. Laat 5 minuutjes op laag vuur pruttelen.
Maak de guacemole (voor de liefhebbers): 2 avocado's uit de schil lepelen, pit en schillen
weggooien. Zakje guacemolemix erbij, staafmixer erop om te pureren, klaar.
Bak in een andere koekenpan de wraps 1 voor 1: op halfhoog vuur 10 tellen aan de ene kant en
10 tellen aan de andere kant.
Vul de wraps met het groentenbonenmengsel. Smeer aan één kant creme fraiche zodat de warp
dicht blijft zitten. Als je het lekker vindt, schep er dan ook wat guacemole bij.
Eet smakelijk! En vergeet niet de keuken/werkruimte naderhand goed schoon te maken!!
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Interim IB-er
Geachte ouders,
De afgelopen periode heeft de directeur van de school ook gefungeerd als Intern Begeleider op
De Zandberg en Lange Voren.
Deze dubbelfunctie was nodig omdat Tamara Jonker het tijdelijk rustiger aan moest gaan doen.
Intussen is gebleken dat het herstel van Tamara minder snel gaat dan we hadden gehoopt en
daarom heeft het bestuur in overleg met de directeur besloten op zoek te gaan naar een
vervanger voor de IB taken van Tamara. Dit zal tevens de directeur ontlasten van zijn
dubbelfunctie.
Met ingang van 5 maart zal mevrouw Ellen van Deursen de IB-taken op beide scholen gaan
waarnemen. Mevrouw Van Deursen is een ervaren IB-er en zal in die rol worden betrokken bij
zorg en ondersteuning aan de leerlingen, maar ook in de begeleiding van de leerkrachten op het
terrein van zorg en ondersteuning. In die rol zal zij ook regelmatig bij besprekingen tussen ouders
en leerkrachten aanwezig zijn. Via de nieuwsbrief van de school zal zij zich binnenkort nader aan
u voorstellen en aangeven op welke momenten zij op welke locatie aanwezig is.
De heer Derkx trekt zich vanaf 5 maart terug uit zijn tijdelijke rol als IB-er en zal weer gaan
functioneren als onderwijskundig leider van de scholen.
Ik hoop u, mede namens de heer Derkx, voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
H. van der Zwaag, Voorzitter College van Bestuur
Joep Derkx, Directeur Daltonschool Lange Voren en Zandbergschool
Diploma uitreiking voor de kinderen van de Taalklas
In de taalklas op de Zandbergschool hebben de kinderen goed hun best gedaan om de
Nederlandse taal te leren. Met de voorjaarsvakantie zitten bijna alle kinderen één jaar op de
taalklas. Het is heel knap zoals ze allemaal het Nederlands nu verstaan en vaak ook al kunnen
spreken. Ze verdienen dan ook allemaal een diploma. Dinsdag 20 februari zal de laatste dag zijn
van de taalklas op de Zandbergschool. We gaan er een leuke dag van maken met vanaf 14:00
uur de uitreiking van de diploma’s. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn om foto’s te maken. Juf
Marja van Dijk neemt hiermee ook afscheid van de Zandbergschool.

Mis je spullen……
Kom kijken…..
Ze liggen op een tafel in de hal.
Van maandag 19 t/m donderdag 22 februari ( tijdens de rapportgesprekken) heb je hiervoor de
laatste mogelijkheid. Daarna ruimen wij ze definitief op!
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