Spraakwater

Agenda
22-04-2022

22 april - 20 mei De lekker lezen weken!
9 mei 22 Start schoolthema 4 “De ruimte in”
10 en 12 mei Spreekmoment op afspraak 3-7
12 en 17 mei Spreekmoment alle lln. groep 1,2

Heerlijk meivakantie! Twee weken rustig aan, misschien wel
lekker een weekje (of 2) weg, geniet ervan! Ik ga mijn
13 mei Themaviering; De Geest als zwaard (3,4
eindopdracht voor de opleiding IKC directeur afmaken.
26 en 27 mei Leerlingen vrij
Ik ben blij met alle mooie activiteiten waar we goed op terug
kunnen kijken; de enorme betrokkenheid van leerlingen bij
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de lessen van Wonderlijk gemaakt, de uitwerking van het
thema vierkeerwijzer, de excursies, de gastlessen, de fijne studiedag,
jullie betrokkenheid en hulp op de schoonmaakavond, maar ook de mooie paasviering die we
op school mochten beleven en natuurlijk vanmorgen ook de Koningsspelen; echt een feest!
Bedankt voor jullie hulp ouders! Echt fijn om deze dingen samen te doen in een fijne sfeer.
Heerlijk voor groep 8 dat de Centrale eindtoets achter de rug is! We hopen dat de kinderen
hierin hebben kunnen laten zien wat ze kunnen. En nu gaan ze zich voorbereiden op het
afscheid met het instuderen van de musical. Veel plezier!

En wat ligt er verder voor ons? Belangrijk om te noemen: De Lekker lezen weken! Zie
toelichting verderop in de nieuwsbrief! Stimuleren jullie met ons het lezen?
Muurschilderingsproject! Alle zes groepen maken in de week na de meivakantie -met
behulp van een lesbrief van de Kubus- een ontwerp voor een paneel van elk 1.50 x 2.44
(keer 6). Ook brainstormen ze met elkaar over de vraag: Waar denk jij aan bij het ‘Samen
geloven, groeien, genieten’. Op vrijdagmiddagen tot de zomervakantie komt elke groep aan

de beurt om hun paneel te schilderen onder begeleiding van vakdocent Mira Ticheler van De
Kubus. Gaaf project he? De panelen komen op de buitenmuur van de gymzaal; de onthulling
is donderdag 7 juli a.s. om 14.45uur. Zorg dat je erbij bent!
En wat ons natuurlijk ook bezighoudt is de groepsverdeling en de formatie/ personele
bezetting. Daar zijn we al volop mee bezig. We houden jullie op de hoogte!
Het vakantierooster voor volgend seizoen 2022-2023 is met instemming van de Schoolraad/
MR als volgt vastgesteld:
Vakantie

eerste dag

laatste dag

Herfstvakantie

15-okt ‘22

23-okt’ 22

Kerstvakantie

24-dec ‘22

8-jan ‘23

Voorjaarsvakantie

25-feb ‘23

5-mrt ‘23

Goede vrijdag /Pasen

7-apr ‘23

10-apr ‘23

Meivakantie

22-apr ‘23

7-mei ‘23

Hemelvaart

18-mei ‘23

19-mei ‘23

Pinksteren

29-mei ’23

Zomervakantie

22-jul ‘23

3-sep ‘23

De data van de studiedagen volgen zodra we deze vastgesteld hebben.
Heel wat te lezen! Haha, sorry dat het weer zo’n lange nieuwsbrief is geworden  maar dan
kunnen jullie in ieder geval nooit zeggen dat je niet op de hoogte werd gebracht van zoveel
moois waar de school, het team, de kinderen in betrokkenheid van jullie, mee bezig was.
Hartelijke groet, namens mijn collega’s, Hinke Tigelaar

Gebedsgroep
'Loof de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. '
1 Kronieken 16:34
Hopelijk kijken we allemaal met een blij hart terug op Pasen, want onze Heer is opgestaan!
Jezus Christus heeft ons leed op Zich genomen terwijl Hij het niet verdiende, zodat wij Zijn
genade kunnen ontvangen terwijl wij het niet verdienen. Hij is de dood ingegaan om ook die
voor ons te overwinnen om tot slot op te staan en voor ons de weg vrij te banen naar Hem
en Zijn Vader. Halleluja! Prijs de Heer!
Wij komen regelmatig samen om te bidden. We danken de Heer dan in alles en vragen Hem
voor leiding en bescherming. En het zou fijn zijn om dat ook voor u, of samen met u te doen.
Dus voor gebedsverzoeken of om mee te bidden kunt u ons aanspreken op het schoolplein
of op de app. We kijken uit naar uw reactie!
Gods zegen en hartelijke groeten namens de gebedsgroep.
Jettie Hijmissen, Gerda Noordhoek en Milo Buwalda

Personeel
In de afgelopen weken was groep 8 vrij op de vrijdagen; gelukkig heeft Jenny aangegeven dat
ze de vrijdagen vanaf de meivakantie graag de lessen van groep 8 verzorgt! Vandaag is haar
eerste dag! Langzamerhand breidt ze uit met uren op de donderdag en later ook weer naar de
maandag. Alles in stappen die voor haar haalbaar lijken te zijn; natuurlijk in overleg met de
bedrijfsarts. Heel fijn dat collega’s hebben aangegeven tot de zomervakantie hun uitbreiding
vanwege invallen voor ziekte te willen volhouden. Blij mee!
Katja Talens heeft nu definitief afscheid genomen van De Helmstok collega’s, kinderen en van
jullie; jullie hebben haar op het plein nog kunnen groeten. Hartelijk bedankt Katja, voor wat jij
voor onze school betekend hebt. Van harte Gods liefdevolle zegen gewenst in jouw leven.
Het is zo fijn dat het nu vakantie is; dat komt goed uit want de afgelopen tijd heeft veel extra
inzet en flexibiliteit gevraagd van het team. Ook voor de kinderen fijn; we laden op voor de
laatste weken tot de zomervakantie .

Invoering 5 gelijke-dagen-model (1) Directie
Het gaat er van komen! Het team is akkoord, ouderraad en MR hebben namens ouders
hun instemming gegeven en ook de oudercommissie van Kleurrijk is akkoord:

1.
2.
3.
4.

Na de zomervakantie starten we met het 5 gelijke dagen model;
Dat betekent: 5 dagen van 8.45-14.15uur
Geen TSO organisatie door ouders meer
Leerkrachten eten een kwartier met de groep en gaan een kwartier met hun eigen
groep naar buiten
5. Groep 1 en 2 zijn alle woensdagen vrij en verder gaan ook zij 4 gelijke dagen naar
school
6. BSO wordt vanaf 14.15uur georganiseerd
7. Ouders krijgen de gelegenheid hun kinderen aan te melden voor BSO (zie bijdrage in
deze nieuwsbrief van Keurrijk).
Graag informeren we jullie m.b.t. de peiling die gedaan is onder jullie; je kunt daar teruglezen
welke vragen er gesteld zijn en het antwoord van de school daarop (zie bijlage).
Korte samenvatting;
Overwegend positief; er hoeft geen TSO meer geregeld te worden, 5 gelijke dagen. Er is
steeds toezicht en begeleiding vanuit de school. Deze organisatie zorgt ervoor dat kosten voor
aanvraag VOG, nascholing en vrijwilligersvergoeding niet meer op ouders verhaald hoeft te
worden.
Een negatieve bijkomstigheid is wel; de hogere kosten voor BSO en als je kind niet naar de
BSO gaat dan heb je ze toch drie kwartier eerder thuis. Dit maakt je werkdag net korter als je
thuis werkt. En het feit dat kinderen niet meer de woensdagmiddag vrij zijn dat zal even
wennen zijn. Ook voor de leerkrachten zal dit wennen zijn! Ook zal het spannend zijn of er
voldoende personeel te vinden is – ook Kleurrijk kampt met personeelstekort.
Deze uitslag en vragen hebben we gewogen en er nu toch voor gekozen om het op deze
manier te organiseren. Wat betreft de kosten; er staat echt in de meeste gevallen een ruime

vergoeding tegenover de kosten die je maakt, reken het maar eens uit via de tool op de site
van Kleurrijk!
De meeste scholen in Lelystad organiseren hun schooltijden op deze manier. Het is iets wat
deze tijd van ons vraagt. We hopen dat het allemaal lukt met regelen en organiseren en
wensen jullie daarbij ook veel sterkte. En de laatste week TSO? Die gaan we t.z.t. vieren
natuurlijk! We hebben jaren lang een beroep op jullie mogen doen en daar zijn we jullie oprecht
dankbaar voor. Nu is het wel zo dat we jullie willen blijven betrekken bij ons onderwijs; hoe we
dat willen gaan inrichten daar horen jullie na de meivakantie meer over.

Invoering 5 gelijke-dagen-model (2)
Schoolraad/ MR
We hebben de afgelopen keer weer vergaderd over verschillende onderwerpen. Het grootste
agendapunt was de invoering van het zgn. “5-gelijke-dagen-model”. We vinden het belangrijk
dat jullie als ouders de ruimte krijgen om vragen te stellen en je mening te geven over deze
wijziging in de lestijden. Dit is inmiddels gebeurd. Samen hebben we ook de enquête die is

gehouden besproken en gezien jullie reacties onze instemming gegeven om het 5
gelijke dagen model in te voeren zoals in de notitie staat beschreven.
Overige punten die besproken zijn waren de huidige situatie bij het personeel (ziekte en
afscheid leerkrachten), de komende formatie. Het is nog niet helemaal rond maar we hopen
nog steeds volgend jaar weer met 6 groepen te kunnen draaien; dit agendapunt komt na de
vakantie terug. Ook het werven van nieuwe leerlingen heeft onze aandacht: kijken jullie in je
omgeving rond om potentiële ouders te wijzen op onze school?
We wensen iedereen een fijne meivakantie toe!
Met vriendelijke groet, Willemien Uil (voorzitter), Wim Werkhoven (MR), Gerard Schaaij,
Edwin Holsappel (MR), Gerrit-Jan Roza, Sandra van Sloten, Harriët Veldman (MR) en
Gerard van den Akker (MR)

Invoering 5 gelijke-dagen-model (3) Kleurrijk
Tijden Na overleg met de oudercommissie van de BSO over het voorgenomen 5 gelijkedagen-model, hebben zij positief advies uitgebracht om de openingstijden van de BSO aan
te laten sluiten bij de schooltijden. Dit advies nemen we over. Voor de middag kan er straks
gekozen worden uit 2 mogelijkheden:
1. Regulier contract 14:15-18:30 uur. Deze tijd is Kleurrijk breed en zal niet worden
aangepast, omdat daar het uurtarief op is gebaseerd.
2. Blokuren contract 14:15 – 16:15/16:30 uur. Wij gaan nog inventariseren bij ouders of
16:15 of 16:30 beter aansluit bij de wensen van de ouders die hier gebruik van

maken. Maar voor veel ouders zal het afnemen tot 18:30 uur goedkoper zijn dan een
blokurencontract, omdat het uurtarief van blokuren duurder is.
Later wordt bekend welke eindtijd voor blokuren we aanhouden.
Kosten Uit de enquête vanuit school is gebleken dat er ouders zijn met zorgen rondom de
kosten voor de BSO. Er worden meer uren afgenomen, wat inderdaad meer zal gaan kosten.
Hoeveel de netto kosten zijn dat verschilt per ouder, omdat er wordt gekeken naar het
inkomen. Als je wilt weten wat jouw netto bijdrage wordt, kun je die vinden op
www.kleurrijk.nl onder het kopje ‘Documenten voor ouders’. Daar staat een rekentool
‘Nettobijdrage kinderopvang’. Onder hetzelfde kopje staat ook de tarievenlijst van Kleurrijk.
Ook op de website van de belastingdienst (bij toeslagen) is een mogelijkheid om een
proefberekening te laten maken wat voor jou van toepassing is.
Contracten:
· Voor ouders met een bestaand contract:
Begin mei zal er naar deze ouders een enquête worden gestuurd via de mail waarop
aangegeven kan worden of je het contract wilt behouden, aanpassen of opzeggen etc. Ook
zullen we een inventarisatie doen voor de woensdag.
· Voor ouders zonder contract:
Mocht je gebruik willen gaan maken van de BSO, schrijf je dan in via onze website
www.kleurrijk.nl. Wij zullen dan contact met je opnemen en je laten weten of er op de
gewenste dag(en) plek is.
Vragen? Kijk op onze website www.kleurrijk.n l
Op locatie kun je terecht met je vragen bij Linda Korevaar.
Ook via de mail kun je een vraag stellen, mail die dan naar dehelmstok@kleurrijk.nl

Vandaag starten de ‘Lekker Lezen weken!’
Carianne Kaljouw
Vandaag, vrijdag 22 april gaan de ‘Lekker lezen weken’ van start. Vier weken lang extra
aandacht voor het lezen zowel thuis als op school. Maar waarom besteden we hier nu
expliciet aandacht aan? Dat heeft verschillende redenen. Ik zal er een paar noemen.
1) Het lezen vergroot je woordenschat. Je kent meer woorden en zinsconstructies. Je
beschikt over een rijkere taal waardoor je je ook gemakkelijker kunt uitdrukken.

2) Je concentratie wordt beter door het lezen. Door te lezen oefen je je
concentratievermogen. Je brein is heel actief als je leest. Iedere keer wanneer je leest oefen
je je brein om zich te concentreren. Door regelmatig te lezen, zul je ook andere taken met
meer concentratie kunnen verrichten. Ook voorlezen heeft een positief effect op de
concentratie.
3) Lezen is ontspannend. Een onderzoek van de universiteit van Sussex bewijst dat lezen je
stressniveau met 68% doet dalen. Door even te lezen kun je dus goed resetten. Lezen is
daarom ook een ideale avondactiviteit. Laat je kind een stukje lezen voor het slapen gaan, je
zult zien dat het gemakkelijker in slaap valt en beter uitrust.
4) Een ander punt die ik graag wil noemen is dat lezen je denken verruimt. Natuurlijk past dat
bij educatieve boeken maar ook bij het lezen van fictieve verhalen.
5) Tot slot misschien wel de meest logische. Bij bijna alles wat je doet in het leven speelt taal
een zeer belangrijke rol. Hoe grotere woordenschat, hoe beter je teksten begrijpt en je
opdrachten kunt uitvoeren.
Willen kinderen zich ontwikkelen tot ervaren lezers dan is het van groot belang dat zij
voldoende leeskilometers maken. Uit onderzoek blijkt dat al 15 minuten lezen per dag,
structureel bijdraagt aan de taalontwikkeling van ieder kind. Toch hoor ik vaak van ouders
dat zij hun kind moeizaam aan het lezen krijgen. Dwingen helpt niet, dat werkt juist
averechts. Wel kun je proberen de interne motivatie van je kind te stimuleren. Laat
bijvoorbeeld zien hoe leuk én nuttig lezen kan zijn door standaard boeken af te wisselen met
lekkere recepten, interessante tijdschriften of grappige moppenbundels.
Misschien nog wel belangrijker; geef als ouder zelf het mooie voorbeeld; duik in een hoek en
pak een boek…
Wat gaan we doen? Gisteren hebben alle kinderen, net als vorig jaar, een leesbingo (met
bijbehorende brief met uitleg) mee naar huis gekregen. Misschien kunt u de bingo ook voor u
zelf kopiëren en kunt u tijdens de vakantie samen met uw kind gaan bingoën. Hoe leuk is
dat!
Na de vakantie starten we in de klassen met een leescircuit. De kinderen kunnen uit
verschillende soorten boeken, tijdschriften kiezen om te lezen. De ene dag zit je in de hoek
waar je boeken vindt over het nieuwe thema van 4 x wijzer, de andere dag lees je lekker een
Duckie, de volgende dag verdiep je je in een tijdschrift die gaat over bijv. bedreigde
diersoorten in de wereld.
We hopen op deze manier het leesplezier en de intrinsieke motivatie van de kinderen te
vergroten, zodat ze vaker zullen gaan zeggen: ‘ik ga even lekker lezen’.

Een korte terugblik
De schooljudo lessen zijn 29 maart jl. van start gegaan!
Judotrainster Mieneke van Bruggen verzorgt wekelijks tot en met 17 mei a.s.
schooljudolessen die daarna geëvalueerd worden met het team. De kinderen krijgen een

diploma. En wat ik zie is dat er met regelmaat een verslag én leuke foto’s via Parro voorbij
komen zodat jullie verder op de hoogte zijn hoe leuk en positief deze lessen ervaren worden.
Ouderavond 29 maart jl. thema: ‘hoogbegaafdheid’
Wat een goede opkomst op de ouderavond over hoogbegaafde kinderen! Zo blij dat jullie er
waren, mee hebben gepraat en je vragen hebt kunnen stellen. Alice Tol nam ons mee in de
wereld van hoogbegaafde kinderen en wat dit voor hen en de omgeving, het gezin waar ze
uitkomen, kan betekenen. Alice is onze hoogbegaafdheidsspecialist op school, en tegelijk
ook ervaringsdeskundige en juist die combinatie maakte haar verhaal zo boeiend. Dankjewel
Alice; we zetten jou graag in om ons kwadraatonderwijs (gecertificeerd
hoogbegaafdenbeleid) te borgen én te realiseren in nauw overleg met de interne
zorgcoördinator, de leerkrachten én natuurlijk met jullie; ouders op onze school. Het is van
groot belang passend onderwijs te bieden óók aan deze groep leerlingen!

Vierkeerwijzer
Nieuwe schoolthema waar we op dit moment schoolbreed over werken is: ‘Beestenboel’. Dit
thema wordt afgerond en het nieuwe thema start na de meivakantie: ‘De ruimte in’.

Ook na de meivakantie weer schoolfruit!
Hallo allemaal,
De EUschoolfruit periode zit er alweer op! 20 weken hebben de kinderen 3x per week gratis
fruit en groente gehad. Het meeste was lekker, er waren soms gekke of onbekende dingen,
maar het was altijd gezond! En het is heel leuk en leerzaam om nieuwe namen/ nieuwe
groenten te leren kennen
Afgelopen week ging het voor het eerst een beetje anders. De levering was een dag later, en
de vervoerder had net die dag pech. Dus als uw kind die dag geen fruit heeft gehad, dan
klopt dat. We proberen vandaag al het fruit op te maken voordat de school uit is, vanwege de
vakantie.
We zijn trouwens zo enthousiast over het schoolfruit, dat we verlenging hebben aangevraagd
voor de periode tot aan de zomervakantie. Dit zal een andere organisatie gaan regelen, met
als extra dat we er dan gastlessen en excursies erbij krijgen die we in het nieuwe seizoen
mogen gaan organiseren in alle groepen. Super toch?
Het zou wel fijn zijn als er nog wat extra ouders zijn die willen meehelpen met snijden. De
details over de leveringen zijn nog niet bekend, maar geef het vooral aan wat je
mogelijkheden om te snijden zijn!
De verlenging moet nog wel goedgekeurd worden. Dat horen we half mei. Tot die tijd krijgen
we wel fruit én snackgroente geleverd. Mocht het niet toegekend worden (wat we eigenlijk
niet verwachten) dan houdt het schoolfruit half mei op.
Voor schooljaar 2022/2023 willen we ook weer een aanvraag doen voor EUschoolfruit. Voor
de zomer horen we of we weer mee mogen doen.
Je kunt je trouwens opgeven voor fruit snijden bij mij of bij Hinke. Dat kan via Parro, maar
ook gewoon direct naar mij: 06-14969231.
Voor nu een fijne vakantie gewenst! Hartelijke groet, Dianne Kruizenga

Nieuws vanuit
KDV en BSO De Helmstok
April/mei 2022

‘Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert’.
(Romeinen 14:19)
KDV
Op het KDV hebben we 2 nieuwe loopfietsjes voor buiten gekregen, de kinderen fietsen er
al veel op.

We zijn nog bezig met het thema ‘Safari dieren’. De kinderen hebben o.a. de zebra strepen
gegeven en met een geknutselde giraffennek hebben we samen gekeken hoe lang de
kinderen zijn. Ook hebben we de kinderen verteld over de olifant. Dit zijn de liedjes die we
zingen tijdens dit thema: https://youtu.be/NISaE-eJsZs en https://youtu.be/xGvBdh6lYFA
Na de meivakantie op 2 mei beginnen we met het thema ‘Duik je mee onder water’. We
gaan het dan hebben over de dieren die in het water leven en we zullen allemaal dingen
gaan ontdekken van de onderwaterwereld.
BSO
Op de BSO zijn we nog volop bezig met het thema ‘Beestenboel’.
De kinderen vonden het super leuk om naar beestjes te zoeken in de sloot. Ze
hebben er heel wat met een visnetje uit het water gevist. Ook hebben ze kikkerdril
uit de sloot gehaald en in een terrarium gedaan. De eitjes zijn al uitgegroeid tot
kikkervisjes en de kinderen zorgen goed voor ze.
Tijdens dit thema doen de kinderen verschillende activiteiten zoals: dierenbingo,
quizzen en werkjes over dieren.

Houtbewerking
Kinderen hebben het spelletjes ‘boter- kaas -en eieren’ gemaakt op hout.
De volgende activiteit wordt ‘graveren in hout’.

Christelijke identiteit
Het spelletje met de dobbelsteen met verschillende activiteiten erop, vinden de kinderen leuk
om te doen. Ze kunnen tijdens dit spel voor elkaar bidden, samen zingen, kennis ophalen
tijdens een quiz, een spel doen, een christelijk verhaal vertellen of God danken voor allerlei
zaken.
Hartelijke groet, Team KDV/ BSO De Helmstok.

