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Nieuwsbrief ‘t Want
Beste ouder(s) / verzorger(s)
Wat een bijzondere weken hebben we achter de rug. Ik heb meer tijd besteed aan zaken rondom Corona dan
ooit eerder en voel me soms net een GGD medewerker.
We hebben 1 klas in quarantaine gehad, met tot nu toe een besmette stagiair, leerkracht en 4 kinderen.
Maar we hebben ook klassen thuis gehad omdat we te maken hebben met zieke leerkrachten.
We zijn heel blij dat de klassen niet meer in quarantaine hoeven bij een paar besmettingen, maar we maken
ons ook wel zorgen over hoe dat zal gaan verlopen qua besmettingen. Blijven al onze kinderen en hun
huisgenoten gezond, blijven onze teamleden gezond en kunnen we de klassen les blijven geven als er toch
leerkrachten uit gaan vallen? We gaan het zien. En we proberen u steeds zoveel mogelijk via Parro op de
hoogte te houden, dus hou die berichten in de gaten.
Mocht u vragen of zorgen hebben, kunt u altijd contact met mij opnemen. Ik ben te bereiken via Parro, via de
mail (marjolein.smith@edumarevpr.nl) of bel naar school.
Gelukkig maken we ook leuke en fijne dingen mee op school!
De kinderen genieten heel erg van het onderlinge contact met elkaar. We zien veel interactie tussen de
kinderen en er wordt over het algemeen echt fijn met elkaar omgegaan. Hier helpen de lessen, regels en
afspraken vanuit Move a-Head ook zeker bij. En als het eens mis gaat, is het snel op te lossen.
We hebben de afgelopen periode weer wat nieuwe kleuters verwelkomd op school. Afgelopen maandag
hebben een aantal kleuters een gastles vanuit het kunstgebouw gehad. Er zijn vogels gemaakt van stukken
gescheurd papier en de kinderen hebben goed meegedaan.
De kinderen uit groep 3 hebben ondertussen alle letters geleerd! Ze krijgen hun letterdiploma op het
letterfeest wat net voor de voorjaarsvakantie gevierd gaat worden (meer info hierover komt via Parro).
Maar ze kunnen nog veel meer, want het echte lezen en schrijven komt goed op gang in groep 3 en sommige
kinderen zijn niet meer te stoppen.
In groep 4/5 hebben de kinderen een paar dagen online les gehad en dat was een bijzondere ervaring. De
kinderen wilden elkaar van alles in beeld laten zien en vertellen en vonden het heel grappig om juf Kelly en
haar zoontje thuis te zien. Weer een ervaring rijker zullen we maar zeggen. Vanaf volgende week hopen we
dat we iedereen uit groep 4/5 weer gezond op school hebben!
Groep 6/7 is goed en hard aan het werk op school en zij hebben aanstaande maandag een presentatie van
Move a-Head met een echte topjudoka! We zijn benieuwd naar wat ze allemaal geleerd hebben en kunnen
qua judo en spelvormen vanuit Move a-Head.
En in groep 8 zijn de kinderen zich in deze periode aan het oriënteren op de middelbare school. Een nieuwe
stap richting de toekomst.
Een aantal kinderen komt daarnaast 2x per week na schooltijd weer naar school om samen met Annemiek
extra te oefenen aan bepaalde doelen: wat een toppers!
En stiekem beginnen we in groep 8 ook wel een beetje aan de afsluiting van de basisschool te denken.
Misschien zelfs dit jaar wel weer met een musical?
Genoeg positieve dingen dus ook in deze tijd, waar we op school erg van genieten.
Met vriendelijke groet
Marjolein Smith,
Directeur obs ‘t Want

Studiemiddag
Op woensdag 2 februari hebben we een studiemiddag. Die dag zijn de kinderen om 12.00 uur uit en ze
hoeven geen lunch mee te nemen.
In een volgende nieuwsbrief geven we weer aan wat we op de studiemiddag gedaan hebben met het team.

Gymnastiek
Vanaf volgende week gaan er wat dingen veranderen bij de gym.
De eerste verandering:
Meester Arjan heeft, zoals hij zelf in de vorige nieuwsbrief schreef, tot de zomervakantie verlof
opgenomen. We zijn heel blij dat we een vervangende gymdocent mogen verwelkomen!
Hieronder stelt hij zichzelf voor.
Mijn naam is Wessel Nieuwenhuijse en vanaf februari zal ik op maandag en dinsdag de lessen
bewegingsonderwijs geven. Na jaren werkzaam te zijn geweest in het zwemonderwijs,
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs in Den Haag is het nu tijd voor de volgende stap.
Ik keer terug naar het basisonderwijs maar ook naar de regio waar ik ben opgegroeid.
Hier heb ik ontzettend veel zin in en sta dan ook te popelen om te beginnen.
Wellicht tot ziens!
Groet, Wessel Nieuwenhuijse
De tweede verandering:
Vanaf volgende week gaan ook de gymdagen wisselen.
Wessel gaat namelijk ook op de 10e Penning en op een school in Brielle werken. Met deze drie
scholen hebben we gepuzzeld om allemaal gym te hebben op dagen dat de gymzalen ook
beschikbaar zijn. Voor 't Want blijft de gym op maandag zoals hij nu al is.
De gym op donderdag wordt verzet naar de dinsdag. We starten op dinsdag met groep 1-2 en
eindigen met groep 8.
Dus vanaf aanstaande maandag (31 januari) hebben alle kinderen op maandag en dinsdag gym!
De derde verandering:
We kiezen er vanaf komende week voor om de kleutergroep bij gym te splitsen.
De leerkrachten van groep 1-2 zullen via Parro de ouder(s) / verzorger(s) op de hoogte brengen op
welke dag ieder kind gym heeft.
De groep kinderen die maandag op school blijft, heeft daar een extra beweegmoment. Op dinsdag
heeft de andere groep een extra beweegmoment op school.

Groep 1-2
We hebben er recent voor gekozen om in de kleutergroep te gaan werken met de extra inzet van
een onderwijsassistent.
U zult onze onderwijsassistentes Famke en Iris wellicht al kennen of gezien hebben; zij zijn voor de
kinderen de vaste en bekende gezichten die in de klas ondersteunen. Met name Famke is al veel in
de klas en zij zal ook de komende periode veel in de klas zijn.
Daarnaast starten er nog 2 nieuwe onderwijsassistentes op ’t Want waar de kinderen wellicht ook
snel kennis mee gaan maken.

Onderwijsassistentes
Per 1 februari starten er 2 nieuwe onderwijsassistentes op onze school. Zij zullen zich in de
volgende nieuwsbrief aan u voorstellen!

Move a-Head
Aanstaande maandag worden weer de judolessen van Move a-Head gegeven. Na schooltijd mogen
de kinderen van groep 6/7 daarnaast deelnemen aan een extra judoles met een echte topjudoka!
Deze les wordt gefilmd en vertoond aan de ouders/verzorgers van deze groep.
Normaal is er namelijk rond deze tijd in groep (6)7 een presentatie aan ouders/verzorgers waarin
de kinderen laten zien wat ze geleerd hebben. Gezien het feit dat ouders nog niet de school in
mogen, organiseren we het op deze manier.
Na de thema’s R.V.V., conflicthantering en samenwerken staat in het komende blok bij Move aHead het onderwerp zelfbeeld centraal.
Move a-Head gaat uit van de formule: Potentie – Belemmeringen = Prestatie.
Met andere woorden: hoe minder belemmeringen, hoe groter de prestatie wordt. Tijdens de
lessen leren de kinderen bijvoorbeeld hun zelfvertrouwen te vergroten door beter voor zichzelf op
te komen en om emoties bij anderen te herkennen.
Daarnaast leren we de leerlingen in de lagere groepen hoe ze negatieve gedachten kunnen
ombuigen naar positieve gevoelens door de wip te gebruiken.
In de hogere groepen ontdekken de kinderen dat iedereen kwaliteiten heeft, de één de ene
kwaliteit en de ander een andere kwaliteit. En dat je die kunt gebruiken om met elkaar een betere
prestatie neer te zetten: 1 + 1 = 3.
In de bovenbouw speelt het zelfbeeld al een grote rol. Kinderen worden door reclame en media
bestookt met een ideaalbeeld waaraan ze zouden moeten voldoen. Onder andere laten we ze
ervaren hoe dit beeld tot stand komt en niet klopt met de werkelijkheid.

Cito
We proberen als leerkrachten heel erg de rust op school te bewaren en de kinderen de rust en tijd
te geven om de toetsen te maken / in te halen, in deze toch wat onrustige tijd.
Ook leggen we er absoluut geen druk op en hopen we de kinderen echt mee te geven dat een
toets iets is waardoor we als leerkrachten weten wat je al kunt en wat we nog moeten oefenen.

Rapporten
Op 18 februari krijgen de kinderen hun rapport. We hebben de rapporten dit jaar iets aangepast.
We werken bij rekenen en spelling dit jaar heel gericht in de Werelden van Gynzy. Met de
resultaten uit de Werelden kunnen we geen uitdraai meer maken zoals die de afgelopen jaren bij
het rapport zat. We hebben daarom de onderdelen bij rekenen en spelling op het rapport gewoon
weer bij het vak uitgewerkt en daar komt een beoordeling per onderdeel bij te staan.

Gesprekken
In de week van 21 t/m 25 februari zijn de rapportgesprekken.
De leerkrachten zetten de planning hiervoor t.z.t. zelf op Parro. We hopen heel erg dat we
iedereen voor de gesprekken weer in het echt op school mogen ontvangen. Mocht dat niet
kunnen, voeren we de gesprekken telefonisch of via Teams.

Voorjaarsvakantie
Van zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart is het voorjaarsvakantie.

Projectweek
Nogmaals onderstaand bericht:
Van 14 t/m 18 maart organiseren we een projectweek. Deze zal dit jaar volledig in het teken staan
van techniek. Er staan leuke workshops en activiteiten op de planning, waaronder een workshop
"slopen en creëren” gegeven door Push.
Hiervoor hebben we veel oude apparaten nodig en willen we u vragen om deze voor ons te
bewaren.
U kunt vanaf nu uw apparaten inleveren op school!
Graag voor of na schooltijd inleveren bij de deur naast de schoolbibliotheek (deur van groep 4/5
en groep 8). U mag de apparaten overhandigen aan de leerkrachten / Chantal / Marjolein die daar
staan.
Als de kinderen het zelf meenemen mogen ze het eventueel ook aan de eigen leerkracht geven.
Denkt u aan apparaten als koffiezetapparaten, waterkokers, telefoons, laptops, toetsenborden,
kleine TV's, mixers, fietslampen, broodroosters, haarföhns, enzovoorts.

Bestuursbezoek
We hebben op 21 januari een bestuursbezoek gehad. Alle scholen van ons bestuur worden om
beurten bezocht. Het bezoek staat in het teken van een aantal zaken, waaronder de belangrijkste:
Leren de kinderen genoeg en wordt en goed lesgegeven.
Daarnaast is er gesproken over de schoolplannen, burgerschap, de uitkomsten van voorgaande
peilingen en de besteding van onze NPO gelden (extra geld van de overheid).
Bij het bezoek horen ook groepsbezoeken, die hebben we nu gezien de maatregelen niet gedaan
(die zijn verschoven naar maart).
De feedback die we kregen vanuit het bestuur was overwegend positief;
We zijn op de goede weg en hebben de juiste prioriteiten gekozen.
We hebben verder nog wat aandachtspunten besproken en we hebben wat tips gehad. Deze zijn
met het team en de MR gedeeld.

Naschools aanbod van Push
Hierbij de activiteitenkalender van Push voor januari en februari.

