Postadres
Postbus 700, 3430 AS Nieuwegein
e-mail: directie.zuilenstein2detoonladder.nl
website: http://www.detoonladder.nl
Zuilenstein
Lohengrinhof 11-13
 030 60 37 361

Galecop
Galecopperzoom 2
 030 60 55 649

Op de vraag of de invuller van de vragenlijst
die hulp zou kunnen/willen bieden gaf 65% aan
dat niet te kunnen. Van de overigen gaf een
deel wekelijks en een deel maandelijks
inzetbaar te zijn. Vanuit degenen die deze taak
wel op zich konden nemen, gaf een deel aan
dit alléén te willen doen indien alle ouders zich
hiervoor in gingen zetten. Gezien het percentage van 65% is dat dus geen haalbare kaart.
Kunnen we conclusies hieruit trekken?
Jazeker! Het merendeel van de ouders is met
de nieuwe tijden tevreden. Voor een aantal
blijft de vrije woensdagmiddag nog wel een
gemis.
Een aantal ouders heeft nog zorgen over de
invulling van de lunch. In de groepen 3 t/m 8
lunchen de kinderen van 12.00 tot 12.15 uur.
Dit valt onder lestijd. In deze tijd krijgen de
kinderen vast instructie over een opdracht die
zij na de lunchpauze gaan maken óf zij kijken
naar een educatief lesprogramma op het
touchscreen. Voorbeelden hiervan zijn:
het Jeugdjournaal (dagelijkse actualiteit),
Huisje/boompje/beestje (natuurprogramma) en
Koekeloere (een programma ter ondersteuning
van het leren lezen in groep 3). Vaak komt de
inhoud van deze programma’s terug in de
daarop volgende lessen. Ook voorlezen komt
tijdens het lunchen aan bod.
Wat merken wij zelf? De continuïteit is een
winstpunt.
De
kinderen
blijven
in
de
schoolsfeer waardoor de opstart (met name)
na de lunchpauze korter is. Hierdoor is
iedereen weer “sneller in de les”. Ook het ritme
van de 5-gelijke-dagen zorgt voor een betere
verdeling van de lessen over de week.
De (verplichte) lunchpauze voor het team blijft
organisatorisch
lastig,
doordat
er
ook
pleinwacht gelopen dient te worden. Het team
gaat daar wel soepel mee om, maar het blijft
hier en daar schuren.
De pleinwacht op het kleuterplein met
aanvulling van de pleinhulpjes van groep 7
werkt goed; voor hen is het een goed
leermoment en zij zijn helpend voor de
jongsten
bij
het
oplossen
van
kleine
probleempjes.
Toch blijft de lunchpauze voor ons een
aandachtspunt. Na de herfstvakantie gaan wij
een
proefperiode
starten
met
andere

Nieuws
Uitslag enquête continurooster
Vlak voor de zomervakantie hebben we nog
een vragenlijst uitgegeven, waarin jullie
konden aangeven hoe de ervaringen waren na
een jaar lang continurooster verpakt in een 5gelijke-dagen-model.
Van de 148 uitgegeven vragenlijsten kwamen
er 72 terug, in ieder geval voldoende om een
helder beeld te krijgen.
In het jaar voorafgaand aan de invoering stond
2/3 deel van de ouders positief of neutraal en
1/3 deel negatief ten opzichte van het nieuwe
rooster
Hoe is dat nu?
Van de inzenders geeft 68% aan het
continurooster als prettig te ervaren, 25% is
neutraal en 7% vindt het niet echt prettig.
Belevingen die hierbij genoemd zijn: er is rust
en regelmaat en continuïteit en gelijkheid voor
alle leerlingen. Als aandachtspunten werden
o.a. genoemd: niet handig voor sommige
werkende ouders en de korte lunchtijd voor de
kinderen.
Op de vraag hoe het 5-gelijke-dagenmodel
wordt ervaren, gaf 77% aan dit model prettig
te vinden tegen 12% die het niet prettig
vonden. Deze laatste groep noemde met name
het gemis van de vrije woensdagmiddag.
Over de dagelijkse eindtijd (14.15 uur) bleek
60% tevreden te zijn en 13% gaf aan geen
specifieke voorkeur te hebben. Zo’n 25% van
de invullers gaf aan niet tevreden te zijn.
Suggesties vanuit deze groep voor andere
eindtijden varieerde van 14.30 t/m 15.15 of
(her)invoering van een vrije middag
Op de vraag of inzet van ouders bij de
lunchtijd en pleinwacht wenselijk zou zijn
scoorden 39% een “ja” en ook 39% een “nee”.
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pauzetijden. Meer daarover in de Nieuwsbrief
van november.

Techniek na schooltijd…..
De Madscience show van 15 september was
een groot succes: de kinderen van groep 4-8
hebben
vol
enthousiasme
naar
de
techniekshow zitten kijken. Maar de kinderen
kunnen óók zelf met techniek aan de slag!
Vanaf 24 oktober a.s. worden de kinderen
gedurende 6 weken lang meegenomen in de
wondere wereld van experimenten, proefjes en
spectaculaire demonstraties! Elke week staat
een nieuw thema centraal en zal de professor
de Techniek en Wetenschap die daarachter zit
uitleggen. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan
de slag als echte slimme wetenschapper!

Nog even terug naar de enquête: naar
aanleiding van de ingevulde vragenlijsten
mogen we vaststellen dat het huidige rooster
(na enige gewenning) voldoende bevalt. Een
aantal gedane suggesties zullen nader bekeken
worden en waar mogelijk ingevoerd worden.
Om rekening mee te houden: vanaf volgend
schooljaar (augustus 2017) wordt de dagelijkse
eindtijd 14.00 uur!!
Voor iedereen die de enquête heeft ingevuld:
bedankt voor jullie mening!

Wees er op tijd bij…….
want de lessen moeten echt om 8.30 uur gaan
beginnen. Dus zorg dat je kind vóór de 2 e bel
in de klas is, dan hoeft het niets te missen!!

Kinderen leren over beweging, licht, en
magneten. Er komt van alles aan bod!
Tijdens de naschoolse cursus komen kinderen
spelenderwijs in aanraking met verschillende
aspecten van Techniek en Wetenschap. Ze
leren om te onderzoeken en te ontdekken,
maar ook om hypotheses te maken en te
analyseren.
Mad Science is op een missie om kinderen te
enthousiasmeren
voor
Techniek
en
Wetenschap. Met behulp van de knotsgekke
wetenschappers, spannende demonstraties en
dito activiteiten komen steeds meer kinderen in
aanraking met de wereld achter Techniek en
Wetenschap!
Mocht je dit naschoolse aanbod iets voor jóuw
kind vinden, dan kun je via de website:
nederland.madscience.org
méér
info
hierover vinden. Dit geweldig leuke naschoolse aanbod wordt gehouden in één van
onze
lokalen
of
in
één
van
de
Vroonesteinschool.

Hoe gaan we met elkaar om…….
Dat heeft dagelijks onze aandacht. Het is voor
een kind niet altijd even makkelijk om zich in
een groep goed staande te houden. Dat vraagt
om specifieke vaardigheden die er niet als
vanzelf zijn. Met onze sociaal-emotionele
methode Leefstijl besteden we daar in alle
groepen wekelijks aandacht aan.
Daarnaast vonden wij het prettig duidelijkheid
te hebben over hoe wij (team, kinderen én
ouders) met elkaar op De Toonladder om
(willen) gaan. Samen met de MR heeft dat
geresulteerd in het Protocol Gedrag. Hierin
staat vermeld welke zaken wij belangrijk
vinden als het om “goed/gewenst gedrag”
gaat. Omdat wij dit een belangrijk document
vinden, voegen we het protocol toe aan de
digitale mailing van deze Nieuwsbrief. Zo zijn
ook jullie als ouder van De Toonladder hiervan
op de hoogte. Neem gerust even de tijd om het
protocol te lezen, zodat we met elkaar kunnen
werken aan een “klankzuivere” Toonladder!
Het protocol is ook te vinden op onze website.

Wat een helder beeld…..
geven de nieuwe touchscreens in de groepen 3
t/m 6 en 8. Deze zijn in de zomervakantie
geplaatst en voldoen uitstekend. De lokalen
hoeven niet meer verduisterd te worden om te
zien wat de juf nu weer op het bord heeft
getoverd…..
Groep 7 is nog wel even aan het turen; daar
wordt in 2017 een touchscreen geplaatst.
Mailadres
Het e-mailadres detoonladder@planet.nl is
sinds half september niet meer in de lucht.
Daarvoor is het volgende adres in de plaats
gekomen: directie.zuilenstein@detoonladder.nl
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Mocht je meer willen lezen over de punten die
de MR behandeld: op de site vind je onze
jaarplanning
en
de
notulen
van
de
vergadering. Ook kun je altijd de vergadering
bijwonen. De volgende vergadering is dinsdag
15 november om 19.45 uur. Heb je vragen of
opmerkingen, spreek ons dan gerust aan op
het schoolplein. Je kunt ons ook altijd een mail
sturen via mr.zuilenstein@detoonladder.nl

Nieuws van de OV
OV-app…..nu al een succes
Op dit moment hebben 25 ouders zich al
aangesloten bij de OV-app. Een eerste oproep
die via de app is verstuurd leverde meteen het
bewijs dat zo’n app werkt! Vanuit de OV is een
oproep via de app gedaan met de vraag of de
app-genoten attributen te leen hadden voor de
aankleding
van
de
hal
tijdens
de
Kinderboekenweek. En daarop kwamen tal van
(heel bruikbare) aanbiedingen. En dat heeft
geresulteerd in een fraai tafereel, zoals jullie al
zelf hebben kunnen constateren!
Kortom: de app doet z’n werk, maar wordt nóg
beter als nog (veel) meer ouders zich
aansluiten. Dus…….
Aansluiten kan heel eenvoudig: stuur een
mailtje naar OVtoonladder@gmail.com met
vermelding van je mobiele nummer en je bent
gratis en voor niets verbonden aan de OV-app!
Ik zou zeggen: DOEN!

Groet van
Marieke (ouder van Tijmen, groep 5) en Heleen
(ouder van Gina, groep 8 en Alek, groep 5)

Kalendernieuws

Nieuws van de MR
Dinsdag 20 september was de eerste
vergadering van de MR dit schooljaar en we
verwelkomen gelijk een nieuw gezicht. Na het
vertrek van Marianne Schippers komt Carlijn
Tieland, leerkracht van groep 8, de MR
gelukkig versterken.

Kinderboekenweek
Inmiddels is de Kinderboekenweek van start
gegaan. In alle groepen worden diverse
activiteiten georganiseerd rondom het thema
“Voor altijd jong…”. De Kinderboekenweek
wordt op vrijdag 14 oktober afgesloten met
de traditionele boekenmarkt. De markt is
geopend tussen 13.15 – 14.00 uur en ouders
zijn van harte welkom!

Op de agenda van de MR staan verschillende
punten waaronder de besteding van geld, het
vaststellen van beleid, de kwaliteit van het
onderwijs, het formatieplan en het vaststellen
van vakanties en vrije dagen. Een van de
punten in de afgelopen vergadering was de
goedkeuring van de begroting van de
OV. Erik Paulus (ouder van Olivia, groep 6),
de penningmeester van de OV, schoof aan om
de begroting toe te lichten. Deze is
goedgekeurd.
Een
belangrijke
begroting,
omdat hiervan alle ‘extra’ activiteiten als
Sinterklaas en Kerst bekostigd worden.

Voorlichting groep 8….
En dan bedoelen we hier: voorlichting aan de
ouders over de overgang naar het Voortgezet
Onderwijs. Op deze avond wordt er informatie
gegeven over de activiteiten en procedures die
dit schooljaar de ouders van groep 8 (en hun
kind) te wachten staan. De avond staat
gepland op donderdag 13 oktober

Helaas hebben we geconstateerd dat niet alle
ouders er aan denken om de ouderbijdrage
over te maken. We weten dat het hier om een
vrijwillige bijdrage gaat, maar nu er minder
geld binnenkomt moet de OV bij veel projecten
wel heel erg creatief zijn om er iets moois van
te maken. Vandaar dat wij vanuit de MR dan
ook alle ouders die dit nog niet gedaan hebben
oproepen het (groene) automatische incassoformulier in te leveren (vraag ernaar bij Bob
Koopman). Dit scheelt de penningmeester van
de OV veel werk en kunnen alle extra
activiteiten voor de kinderen ook dit jaar weer
doorgaan!!
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Studiedag
Op maandag 24 oktober staat de eerste
studiedag van het team op het rooster. Alle
kinderen zijn dan vrij. Deze dag valt direct ná
de herfstvakantie…..dus die duurt een dagje
langer!
Tussenrapport
Op de studiedag zullen de leerkrachten van de
groepen 3-8 vooral bezig zijn met het invullen
van het tussenrapport. Op vrijdag 28 oktober
gaat deze met de kinderen mee. In de week
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van 31 oktober is er de mogelijkheid om het
rapport met de leerkracht te bespreken. De
groepen 1/2 krijgen nog geen rapport. Wel is
het mogelijk om (ook) in de week van 31
oktober een voortgangsgesprek met de
leerkracht te houden.

03
13
14
15
t/m
23
24
28

IJzertijd
Soms is het niet meer voor te stellen dat het
leven van mensen in heel vroegere tijden zo
totaal anders was dan nu. Neem nu eens de
IJzertijd: hoe leefden de mensen toen, hoe zag
onze omgeving er uit en hoe bijzonder was de
uitvinding van het ijzer……Om hier een goed
beeld van te krijgen gaat groep 6 op vrijdag
28 oktober naar Museum IJsselstein om daar
meer te weten te komen over het dagelijks
leven in de IJzertijd.

Oktober 2016
Opening Kinderboekenweek
Voorlichtingsavond VO-gr. 8
Boekenmarkt
Herfstvakantie

31

Studiedag. Alle kinderen vrij!
Tussenrapport mee (gr. 3-8)
Groep 6 duikt in de IJzertijd
Week van de rapportgesprekken

08
09
12
15

November 2016
Groep 3+ 4 gaat speuren met Spoor
Groep 7 levert de Kpz af
Sinterklaas weer in ons land!
Vergadering MR

Tenslotte……
Het eerste blok van dit schooljaar zit er alweer
bijna op. Nog even en dan staat de
herfstvakantie alweer op ons te wachten.
Hopelijk blijft het weer ook dan nog wat
nazomeren en als dat niet lukt: een
verfrissende herfststorm is óók leuk (toch?)

Spoor
is de naam van een hond die zijn baasje kwijt
is. Op dinsdag 8 november gaat hij samen
met groep 3 en 4 op zoek naar iemand die hij
opnieuw vertrouwen kan. Deze bijzondere
theatervoorstelling wordt gegeven in Theater
De Kom.

Bestelling….afgeleverd
Dat wordt de opdracht voor groep 7. Zij gaat
op woensdag 9 november de bestellingen
van de Kinderpostzegelactie afleveren.
Ja hoor……
Daar is hij weer: Sinterklaas! Als alles goed
gaat (en het gáát goed….) zet Sinterklaas en
zijn Pieten op zaterdag 12 november weer
voet op Nederlandse bodem. Traditiegetrouw
het begin van een feestelijke periode!
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