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februari 2022 – Uitroepen prins & prinses;
februari 2022 – Uitroepen kleuter prins & prinses;
februari 2022 – Carnavalsviering;
februari tot 07 maart 2022 – Voorjaarsvakantie;
maart 2022 – Team 1-2-3-4 vrij i.v.m. studiedag.

In deze grasbabbels:
Mededelingen;
Opbrengst actie Stichting Vlinderkind;
JEELO project nieuw;
JEELO project afronding;
Schoolplein update.

Helpt u mee doppen sparen voor de geleidehond ?

Mededelingen:
Beste ouders en verzorgers,
Vandaag een Grasbabbels zonder corona-perikelen. Deze week kiezen we ervoor
informatie rondom corona via het ouderportal te communiceren. Op het moment dat
deze Grasbabbels gemaakt is, was de persconferentie nog niet geweest.
Schoolplein:
Ons schoolplein wordt mooier en mooier. Het is nu al een plek waar kinderen heerlijk
kunnen ravotten, kunnen onderzoeken en samen kunnen spelen. Het is helpend als u
uw kind niet de beste kleren aan doet naar school. Immers, een kind moet heerlijk
kunnen spelen en lekker vies kunnen worden. Schommelen is nu favoriet, de
waterpomp is ook erg leuk. De eerste afspraken zijn gemaakt met de kinderen. Deze
week worden de boomhutten geplaatst. Dat is een behoorlijke klus. Als deze klaar is
moet die eerst gekeurd worden. Pas daarna mogen we erop. Nog even afwachten
dus!
Verlengen excellente school:
In januari 2020 werden wij een excellente school. Wat waren we trots! Helaas kwam
in maart corona en kregen we hele andere werkzaamheden te doen. De hele coronaperiode heeft veel met ons gedaan. Daarnaast zijn de tekorten wat betreft personeel
ook heel lastig. Voor ons gevoel hebben we de afgelopen 2 jaar minder kunnen door
ontwikkelen dan wat in onze bedoeling lag. Toch hebben we niet stil gestaan.
We staan nu voor de vraag of we in de toekomst excellente school willen blijven. Om
dat te worden moeten we eerst een uitgebreide 'zelfevaluatie’ maken en komt de
inspectie beoordelen of we nog steeds een goede school zijn. Als we het predicaat
goed binnen hebben, kunnen we verder voor excellente school. Kortom, een hele
weg die we moeten bewandelen. Door corona zijn we wel wat onzeker geworden.
Ons onderwijs heeft er immers heel anders uitgezien de afgelopen 2 jaar. Natuurlijk
zijn er zeker maanden geweest die weer bijna ‘gewoon’ leken. Maar, wat heeft het
vele thuisonderwijs voor invloed gehad op de ontwikkeling van kinderen? Wat is de
invloed geweest van de vele quarantaines? Wat is de invloed geweest van het vele
uitvallen van leerkrachten? Wat is de invloed geweest van de angst rondom corona
en de lockdowns? Het is lastig om antwoorden te vinden op deze vragen.
Wij als team hebben nu besloten weer te gaan voor het predicaat goed en het
verlengen van de excellente school. We gaan ervoor, het brengt ons altijd informatie
over waar we goed in zijn en waar we nog aan moeten gaan werken. In iedere geval
laten we daar mee zien dat we ons inzetten voor een kwalitatief hele goede school.

Concreet betekent dit dat we de komende maanden onze school diepgaand zelf
onder de loep moeten nemen om ons eigen onderwijs te evalueren. Een eerste
conclusie is al dat we niet tevreden zijn over ons rekenonderwijs. We behalen niet de
resultaten die we moeten behalen. Of dit nu komt door corona of niet, we zijn al in
de actie gegaan. Op dit moment vindt er een extern onderzoek plaats wat betreft
ons rekenonderwijs. Om dit optimaal te kunnen doen nemen we de komende weken
eenmalig de Cito-toets rekenen af in de groepen 3 t/m 8. Dit doen we om op
schoolniveau breder informatie te krijgen. Daarnaast komt iemand onze leerkrachten
observeren en vinden er veel gesprekken plaats. We beloven u dat we met alles wat
we weten meteen in de actie gaan. Natuurlijk gaan we ook delen wat er uit het
onderzoek komt.
Ook gaan we een onderzoek doen in samenwerking met de universiteit van
Maastricht. Vanuit de OnderwijsMonitor Limburg (OML) krijgen we breder inzicht in
de kwaliteit van ons onderwijs. Krijgen alle kinderen gelijke kansen? Hoe verloopt de
sociaal-emotionele ontwikkeling? Hoe zit het met de 21-eeuwse vaardigheden?
Daarnaast komt er een tevredenheidsenquête voor u als ouders en gaan we enkele
interviews bij ouders afnemen. In juni zal er een audit plaatsvinden vanuit het
bestuur Eduquaat.
Voor ons is dit allemaal best spannend. We zijn trots op de vele dingen die lukken.
Zo laten onze kinderen een grote betrokkenheid zien en zijn kinderen mede-eigenaar
over hun eigen leerproces. Binnen Jeelo ontwikkelen kinderen veel verschillende
vaardigheden. Onze grote vraag is of anderen dat ook gaan zien.

Vele groeten,
Vivian Berden, directeur.

Opbrengst actie:

Scholen Eduquaat halen
ruim 10.000 euro op voor
Stichting Vlinderkind
De scholen van Eduquaat hebben een bijzonder hoog
bedrag opgehaald voor een goed doel. Vandaag werd het
eindbedrag bekend gemaakt dat wordt gedoneerd aan Stichting
Vlinderkind.
Alle zeven scholen van Eduquaat hebben vanaf 20 november acties
georganiseerd om geld in te zamelen voor dit goede doel. Kinderen hebben
o.a. schilderijen gemaakt en verkocht. Er zijn flessen- en
kaartenacties gehouden en er zijn sponsorlopen georganiseerd. Ook
docenten hebben een bijdrage gedaan.
Van enkele scholen zijn er nog enkele activiteiten verplaatst naar het
voorjaar vanwege de corona-maatregelen. De opbrengst komt bovenop
het bedrag dat vandaag bekend werd gemaakt. Tot nu toe is er maar liefst
€ 10.390,85 opgehaald voor Stichting
Vlinderkind.

Over Stichting Vlinderkind
Stichting Vlinderkind zet zich in voor
onderzoek naar genezingsmogelijkheden van
de ziekte Epidermolysis bullosa (EB). Dit is een erfelijke, vooralsnog
ongeneeslijke huidaandoening die blaren op de huid doet ontstaan. Het
wordt ook wel vlinderziekte genoemd.
Door een genetische afwijking is de huid van deze kinderen zo teer als de
vleugel van een vlinder en ontstaan er door aanraking of wrijving wonden
of blaren die iedere dag moeten worden verzorgd en doorgeprikt.
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