Spraakwater 14 september 2020
Een nieuwe layout en ander
nieuws

Agenda
25-09, 09-10: groep 1,2,3
middag vrij
5-10 Dag van de leerkracht

Hierbij de eerste nieuwsbrief van het schoolseizoen 2020-2021! Een
nieuwsbrief in een andere lay-out. Net als de gevelborden, het briefpapier

Herfstvakantie: 12 t/m 16
oktober
20 -10 Koffie ochtend

een nieuwe informatiefolder, een Gbs De Helmstok welkomstmap voor
nieuwe ouders en een welkomsttasje voor nieuwe leerlingen van in de
kleutergroep werken we aan een nieuwe en frisse uitstraling en eerste

22-10 Schoonmaakavond 1
(inschrijving via Parro)
29 en 30-10 lln. vrij

indruk van de school.
Ook hebben we in dat kader de schoolgids en schoolkalender én deze week ook de website
van de school met echte, eigen foto’s (www.jellien.nl) opgemaakt. Jullie hebben het kunnen
zien; er zitten prachtige kinderen op deze school! Ook op Facebook en Instagram promoten
we graag de school. En natuurlijk kunnen jullie ons daarbij ook helpen!

De eerste vier weken zitten er weer op!
Jullie hebben informatie vanuit elke groep gekregen d.m.v. een informatie

brief en/of een filmpje van de groepsleerkrachten. Zo zijn we op zoek naar goede
alternatieven om in deze bijzondere tijd (corona) toch het onderwijs en het onderhouden van
contacten door te laten gaan. En volgens mij gaat het best. We spraken jullie allemaal fijn op
het plein in het zonnetje tijdens de startgesprekken en ook de communicatie voor/ na
schooltijd op het plein en op afstand gaat in combinatie met de contacten via Parro volgens
mij ook goed! Het is fijn dat jullie ook mij persoonlijk of via Parro weten te bereiken!
Stel gerust je vragen, blijf er vooral niet mee zitten!
Vorige week maandag startte de week met een koffieochtend op
het plein, vanmorgen was de gebedsgroep aanwezig en morgenavond praten we bij met de
Schoolraad! Blij met deze ouderbetrokkenheid.

Personeel
Even voorstellen. Mijn naam is Henriëtte Keep, ik ben
sinds 2 weken werkzaam op de Helmstok als IB’er. Ik
vervang op dit moment Corina Berends, die al lange
tijd ziek is.
Ik ben 56 jaar, woon in ’t Harde en Gert (mijn man) en ik
hebben een groot gezin en zijn ook al een aantal keren opa
en oma. Toch wonen er nog 5 pubers/jong volwassenen
thuis, een drukke gezellige boel dus. Ik hou van lezen en
zwemmen.
Ik werk sinds mijn 19e in het onderwijs. Heb lesgegeven in
Amsterdam, ’t Harde en Hattem. Op de laatste 2 scholen
heb ik ook als intern begeleider gewerkt. Ik heb in al tijd
verschillende opleidingen en studies gedaan en ben in augustus voor mezelf begonnen. U
kunt altijd even mijn site (in opbouw) bekijken: www.henriettekeep.nl
Ik werk ook voor Florion Onderwijsondersteuning en van daaruit werk ik als (inval) intern
begeleider op verschillende scholen binnen Florion. En dus nu ook op de Helmstok. Ik heb
hier een mooi, betrokken team leren kennen en vind hier veel mooie uitdagingen. Wanneer u
eens kennis wil maken; ik ben vaak op donderdag en vrijdag te vinden op school.
Sinds vandaag lees ik ook de ib mail: ib.dehelmstok@florion.nl en is er natuurlijk mijn eigen
mailadres: henriette.keep@florion.nl
Corina Berends is nog ziek; de gevolgen van corona zijn voor haar groot. Ze volgt onder
andere fysiotherapie om haar energie weer op te bouwen. Voorlopig kan ze nog niet starten
met re-integratie.

Onze ouder Jessica Kok werkt als vrijwilliger op onze school. Ze heeft werkzaamheden
opgepakt die Anja van Ewijk niet meer kan doen nu ze minder uren is gaan werken. Anja
richt zich helemaal op de leerlingen- en financiële administratie en verzorgt de bestellingen
etc. en Jessica doet op school nu huis- tuin en keukenklussen. Ze verzorgde al twee keer
een heerlijke lunch op een studiedag en dankzij haar staat er nu een plantenbak bij de
hoofdingang en staan er mooie nieuwe frisgroene planten in de school die ze met liefde
verzorgt. Blij met haar hulp en ondersteuning op school.
Er lopen een aantal stagiaires in de school. Ik zal de collega’s vragen om hen t.z.t. zelf in de
Parro app bij de groep van jullie kind te introduceren als dat de groep is waar ze een periode
zijn. Zo komt de komende tijd op maandag en dinsdag Ilse Kuijpers (Pabo Viaa) in groep 4/5.
Komt Soukha Riera terug in de kleutergroep op de maandag en de dinsdagen, is Elise
Hasselaar (eerste jaar onderwijsassistente Deltion) in groep 3/4. Monique Bouwmeester is
op de dinsdagen voorlopig bij de kleuters (CHE, derde jaar).
En deze week had ik een leuk gesprek met een ervaren onderwijsvrouw, Trudy de Lange,
die haar hulp aanbood om te komen ondersteunen voor twee dagdelen in de week. We gaan
de mogelijkheden en kansen hierin de komende tijd onderzoeken samen! Er is werk genoeg


Schoolontwikkeling
We hebben meerdere studiedagen gepland dit jaar. Deze vullen we samen als team vaak
met ondersteuning van externen om ons onderwijs beter te maken. Op de startvergadering
kregen we een presentatie van Henriëtte Keep en collega van Florion over
groepsvormingsprocessen. Deze processen goed begeleiden is een hele kunst! Fijn dat
Henriette ons hierbij ondersteunt ook nu ze onze intern begeleider is.
Afgelopen studiedag – vrijdag 4 september – startte het ontwikkeltraject dat we dit jaar
samen ingaan om EDI –expliciete directe instructie – in te voeren. Mooi is dat het een
bewezen methode is om effectief en doelgericht instructie te verzorgen. Het geeft ons als
team, de juiste handvatten om een doorgaande lijn in de school te brengen én dezelfde taal
te spreken. Doel is natuurlijk dat dit gaat bijdragen aan goede opbrengsten en leerresultaten
die we van onze leerlingen mogen verwachten. Er worden groepsbezoeken gebracht en
werkbijeenkomsten georganiseerd.
Samen met Egbert Prins (meester groep 8) en Henriette Keep (IB) volg ik nascholing op
kwaliteitsbeleid, we brengen leerlingen informatie in kaart. Hoe ziet onze leerlingenpopulatie
eruit? Wat is de schoolweging en wat is het spreidingsgetal van de school? Deze getallen
nemen we als uitgangspunt om de schoolnorm en de jaarnorm/ groepsnorm voor ons
onderwijs per vakgebied (rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen) vast te stellen en dan
vervolgens te sturen op passende interventies welke planmatig uitgevoerd worden en die
bijdragen aan goede en passende resultaten.
We constateren dat we o.a. door de afgelopen periode van afstandsonderwijs maar ook nu,
nu leerlingen bij verkoudheid al thuis moeten blijven, ons uiterste best moeten doen om de
kinderen einde van dit schooljaar op een passend niveau af te leveren aan het VO of aan de
volgende leerkracht.

Op de studietweedaagse (eind oktober) zal de nieuwe methode thematisch werken centraal
staan en ook het thema kwaliteitsontwikkeling. We zijn nu volop met de voorbereiding van
deze dagen bezig.

Schoolgebouw
We zijn blij met de inrichting van het schoolgebouw. Twee grote containers gevuld en
afgevoerd! Met elkaar op één locatie. Het bevalt ons goed. Gescheiden pauzes -groep 1 t/m
5 en groep 6 t/m 8. Fijn dat de kinderen in de middagpauzes worden begeleid door jullie,
ouders van de school. Mooi om dagelijks alle collega’s en leerlingen en hun ouders bij elkaar
te hebben. Binnen zijn de gangen geschilderd en de middenruimte is ook weer helemaal
netjes. In 2021 worden ook de lokalen en werkruimtes, keuken en lerarenkamer geschilderd
in de nieuwe kleuren. En het schoolplein? Daarvoor hebben we een mooi plan laten maken.
Het is de bedoeling dat we het verhoogde middenstuk met de buis en de zandbak gaan
aanpakken rond- en in de herfstvakantie. Een grotere zandbak, wél met nog een
verhoging/hoogteverschil én meer schaduw en werken aan een temperatuur op het plein iets
lager wordt door meer gras en de aanplant van een aantal nieuwe bomen. Gaaf toch? Ik
stuur wel een foto van het plan als dat vastgesteld is.

Activiteiten
Op school gaan de activiteiten met alle leerlingen en leerkrachten door. De maandopeningen
doen we samen volgens de kalender op de maandagmorgen en binnenkort gaan we
activiteiten rond de Kinderboekenweek samen beleven. We gaan kijken hoe we ouders
kunnen betrekken. Zolang het mooi weer is én het droog is, kan buiten daarvoor een goede
optie zijn.

Corona
Vorige week stuurde ik jullie een brief over de consequenties van corona op school. Goed
om te horen dat het onderwijzend personeel voorrang krijgt op het testen bij
griepverschijnselen. Lastig blijft natuurlijk ook dat kinderen thuis moeten blijven bij
verkoudheid of zere keel (beslisboom). Dat leerlingen hierdoor eigenlijk onnodig lesstof
missen. Als team, maar ook komende donderdag als RDO - directeuren Florion - spreken we
over de mogelijkheden hoe we leerlingen die thuis moeten blijven met milde klachten, toch
onderwijs kunnen blijven bieden. Een handreiking ter bespreking ligt inmiddels klaar.

Nieuwe leerlingen
Leuk om te melden dat ik regelmatig gesprekken heb met belangstellende nieuwe ouders.
regelmatig is dat met ouders van kinderen die binnenkort vier jaar worden maar soms ook
wel met kinderen die al naar een andere school in Lelystad gingen en nu toch graag
vanwege de identiteit en vanuit de woonwijk op De Helmstok komen. Belangrijk in alle

gesprekken is dat we samen het gesprek over geloof en identiteit voeren. Passen we als
school bij de christelijke (geloofs) opvoeding die ouders hun kind(eren) willen geven?
Kiezen ouders bewust voor onze gereformeerde basisschool waar positief christelijk
onderwijs gegeven wordt?
In meerdere gevallen constateren we gelukkig dat we bij elkaar passen. Soms wordt er om
die, of om een andere reden, geconstateerd dat een overstap naar/ een start op onze school
niet kan of mogelijk is.

In de bijlage
1. We willen graag groeien en leerlingen werven.
Daarom nog eens onze promotiefolder 
Stuur m gerust door als je iemand kent die belangstelling heeft! Welkom!
2. Informatiefolder nationale sportweek (deze kregen de kinderen al in papierenversie
mee naar huis)

Fijne week!
Hartelijke groet namens het team, Hinke Tigelaar

