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Belangrijke dagen
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Start goede doelen actie
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Staken school dicht !
20-3-2018
Presentatieavond
Bovenbouw
24-2-2018

Het waren twee interessante maanden!
In de maanden januari en februari ben ik, als directeur
ad interim werkzaam geweest op de Stuifheuvel. Ik
trof een hardwerkend team en enthousiaste kinderen
aan. Als je de school binnen komt dan komt een warm
pedagogisch klimaat je tegemoet. Ook didactisch
wordt er flink aan de weg getimmerd. Ik heb gemerkt
dat de teamleden de ouders/verzorgers als belangrijk
zien in de begeleiding van de leerlingen. Ik wens de
nieuwe directeur Marco van Oostveen en de nieuwe
adjunct Saskia Schouten veel succes en werkplezier
toe op de Stuifheuvel. Ik kom vast nog eens "buurten"

Voorjaarsvakantie
24 februari tot en met 4
maart kinderen vrij
30-3-2018
Pasen
30 maart tot en met
maandag 2 april
Kinderen vrij

Jan de Niet

ZANDKORRELS
Personele wijzigingen:
Meester Marco start 5 Maart als directeur van SBO de Stuifheuvel.
14 Februari is Martien geopereerd. We zijn blij te kunnen melden dat Meester Huub en
Juf Doenja deze klas overnemen.
De dagen van Juf Doenja bij de ijsberen worden overgenomen door Juf Annet
We starten per 1 maart een nieuwe kleutergroep Juf Beatrijs en Juf Marjolein B staan
voor deze klas.
Na de voorjaarsvakantie nemen wij afscheid van Meester Bert, Juf Renee P zal van
maandag tot donderdag voor deze klas komen, op vrijdag zal Juf Sjira voor de klas staan.
Voor Bovenbouw 4 zullen de woensdag en donderdag overgenomen worden door Juf
Sjira
Een aantal IB taken van Juf Renee P worden overgenomen door Juf Brenda die ons een
extra dag komt versterken.
Op Vrijdag komt Juf Monique in de bovenbouw om BB 1 en 2 extra te ondersteunen.
Juf Yvonne is helaas nog steeds ziek, zoals eerder al gemeld vervangt juf Ingrid haar.

Staken 14 Maart 2018
Op woensdag 14 maart gaan medewerkers uit het primair onderwijs in midden Nederland
opnieuw een dag staken. Dit betekent dat de Stuifheuvel op deze dag gesloten zal zijn. Wij
verwachten dat u op deze dag zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen.
Medewerkers uit het basis- speciaal basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs maken zich ernstig
zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. De afgelopen
maanden hebben leraren, vakbonden en de werkgeversorganisatie hier aandacht voor gevraagd aan
de politieke partijen in Den Haag, maar wij maken ons nog steeds veel zorgen.
De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren
voor gezorgd dat veel leraren zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leraren zijn bijgekomen. Dit heeft
als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal
gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek
is. Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke
klas een leraar kunnen vinden.
Om deze problemen bij politiek Den Haag onder de aandacht te brengen is er op 27 juni jl. een
prikactie georganiseerd, en is er op 5 oktober en 12 december jl een stakingsdag geweest.
Het kabinet heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld ter bestrijding van de werkdruk.
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De PO-Raad(raad waar de schoolbesturen van primair onderwijs bij zijn aangesloten), vindt het goed
dat minister Slob beseft dat met deze maatregel niet alle problemen in onze sector zijn opgelost.
Het primair onderwijs zit al langer in een achterstandspositie. Het wordt voor schoolbesturen een
steeds grotere uitdaging om met de beperkte middelen onderwijs van kwalitatief hoog niveau te
verzorgen. Zeker door het oplopend lerarentekort staat de sector onder grote druk.
Om aandacht te blijven vragen voor de achterblijvende salarissen van leraren in het primair
onderwijs organiseren de vakbonden op 14 maart een staking in het midden van Nederland.
Wij vragen om uw steun voor deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen
als we nu niet als één front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de
toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar
vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!

De vreedzame school blok 3:
We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat we verschillen van mening kunnen
overbruggen, door ‘oor te hebben voor elkaar’, door je te verplaatsen in het standpunt van een
ander, door belangstelling te hebben voor de ander.
De afgelopen periode hebben wij met de Vreedzame school gewerkt aan 'We hebben oor voor
elkaar'. Het ging niet alleen over goed luisteren naar elkaar, maar ook over duidelijk wat je wilt of
vindt (Groep Dolfijnen).
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Vreedzame school Blok 4
Blok 4 ”W e hebben hart voor elkaar
In dit blok leren de kinderen gevoelens te herkennen en hiermee om te gaan. We streven naar een
klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen 'hart voor elkaar ' hebben, d.w.z. dat
ze met respect omgaan met elkaar.
Weet jij altijd van een ander hoe die zich voelt?
Waarschijnlijk denk je van wel. Toch weet alleen diegene zelf hoe je je voelt.
De ander kan het alleen raden door te kijken naar iemands gezicht, iemands houding of naar
diegene te luisteren.
Daarom leren we in het blok we hebben hart voor elkaar dat je goed naar iemands lichaamstaal
moet kijken en het belangrijk is om aan een ander te vertellen hoe je je voelt.
We hebben het over blije gevoelens maar ook over boos zijn. Wat kun je doen als je boos of
verdrietig bent?
Hier kunt u thuis ook bij aansluiten door uw kind te leren hoe hij/zij kan reageren als hij boos is. Wat
is een goede manier om af te koelen en weer verder te gaan? Open zijn over gevoelens is heel
belangrijk om uw kind te leren, maar vertelt u uw kind eigenlijk ook wel eens zelf hoe u zich voelt?
We hebben het over verdrietig zijn en boos zijn. De volgende begrippen komen aan bod:
Afkoelen = weer rustig worden als je boos bent
Feit = iets dat waar is of echt gebeurd.
We besteden dit blok extra aandacht aan de volgende afspraak:
We geven aan hoe we ons voelen en we houden hier rekening mee.
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Verkeerssituatie rondom de stuifheuvel:
Tijdens het brengen en ophalen van de kinderen, is geobserveerd vanuit de gemeente hoe met
name de kinderen en hun ouders, zich gedragen in het verkeer. Ook de taxibusjes zijn in de
observatie meegenomen. Naderhand is de situatie besproken met onze school.

Het geobserveerde gedrag
Tijdens de quickscan is het volgende gedrag van het verkeer, de ouders en de kinderen
waargenomen:
■ Ouders parkeren op de taxi-parkeerplaatsen om mee naar school lopen en er worden kinderen
afgezet. Hierdoor is er soms weinig/geen plaats voor de taxi’s.
■ Ouders parkeren op plekken waardoor de doorstroming wordt verhinderd. Bijvoorbeeld in de
berm of voor een geparkeerde auto.
■ Doordat fietsers gescheiden zijn van auto’s, doen zich geen situaties voor waarbij fietsers tussen
(geparkeerde) auto’s door slingeren.
De komende periode zullen wij hier actief mee aan de slag gaan om te zorgen dat het voor alle
partijen veilig wordt. We gaan in overleg met de gemeente, maar vragen ook aan uw als ouder om
zich aan de regels en afspraken te houden. In de klassen zullen we ook met de kinderen dit
onderwerp gaan bespreken.

Terugkoppeling Studiedag docent:
Focus op feedback:
Woensdag 7 februari heeft het team van de stuifheuvel een studiedag gehad.
Deze dag stond in het teken van feedback geven.
Door feedback geven zetten wij de kinderen in hun kracht en in beweging om uitdagingen aan te
gaan en te groeien.
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Beeld coaching in de school :
"Beeldbegeleiding vanuit de kracht van het beeld"
In dit schooljaar volgen vier personeelsleden (juf Beatrijs, juf Brenda, juf Renee P en juf Mascha) de
opleiding tot beeldbegeleider bij Fontys. Beeldbegeleiding is een methode van
leraarbegeleiding/leerlingbegeleiding waarbij korte beeldopnames in de groep worden gemaakt
met als doel leraren/leerlingen te begeleiden. Er worden slechts korte fragmenten van de opnames
gebruikt. Er kan gekeken worden naar de sfeer in de klas, hulp aan individuele leerlingen, de manier
waarop de groep werkt, de wijze waarop de leraar lesgeeft. De opnames worden met de
leraar/leerling besproken en samen met de begeleider gaan ze na hoe een en ander in de klas
verloopt. Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn. De beelden worden
verwijderd zodra de begeleiding is afgerond. Wanneer een begeleiding specifiek gericht is op uw
zoon/dochter zal uiteraard uw instemming worden gevraagd.
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Nieuws vanuit de groepen:
Bovenbouw:
Op vrijdag 9 februari gaf de organisatie Veilig-op-Weg voorlichting op de Stuifheuvel aan de
schoolverlaters groepen over veilig omgaan met grote voertuigen in het verkeer. De leerlingen
kregen eerst een stukje theorie gewoon in de klas. En daarna gingen ze in twee kleine groepen naar
de vrachtwagen die voor de school staat voor een praktijkles

Middenbouw:
In MB1 hebben we de afgelopen weken naar de film Dummie de mummie gekeken. Toen de film
afgelopen was zijn we "mummies" gaan maken. De kinderen hebben gekozen om dit te doen met
bladerdeeg en knakworst.
Dus vrijdag was het dan zo ver. Worstjes werden omwikkeld met reepjes bladerdeeg en er
ontstonden mooie mummies. Voor de moslimkinderen had Nasri's moeder voor halal worstjes
gezorgd.
We hebben een gezellige middag gehad die we smullend konden afsluiten.
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Onderbouw:
Op dinsdag 5 februari hebben de kinderen uit de groepen De Beren, De Panda’s, De IJSberen en De
Krokodillen meegedaan met het project Brikki.
Project "Brikki" is een project van het Kunstmenu. Alle kleutergroepen uit Zeist doen mee met dit
project. Brikki is een geel leeuwtje met een groot hoofd, dat bestaat uit een paar simpele vormen.
Brikki is een leeuwtje dat alles kan; lachen, rennen, springen en grommen. Hij speelt de hoofdrol in
verhaaltjes die kleuters verzinnen. In de animatiefilmpjes die de kinderen maken komt Brikki echt
tot leven!
In de klas hebben de kinderen de emoties van Brikki bekeken. Bij elke emotie hebben de kinderen
bedacht wat er gebeurd zou kunnen zijn. Brikki is blij omdat....... Brikki huilt omdat..... Zo hebben ze
allemaal nagedacht wat er met Brikki aan de hand zou kunnen zijn. Er ontstonden leuke verhaaltjes
over Brikki. Samen met een medewerker van Cinekid zijn de kinderen in kleine groepen aan de slag
gegaan. Ze hebben met elkaar een nieuw verhaal voor Brikki gemaakt. Met losse vormen werd het
verhaal op de grond neergelegd. Door steeds foto's te maken van wat Brikki doet ontstaat er een
verhaaltje. Door de foto's snel af te spelen wordt het een filmpje (stopmotion). De geluiden zijn ook
door de kinderen gemaakt. Zo heeft elke groep met elkaar een supergrappig filmpje gemaakt over
Brikki het leeuwtje. U kunt verschillende Brikki- filmpjes vinden op de website: www.brikki.nl Als u
dan iets naar beneden scrolt staat er rechts: "Hier staan de filmpjes van Brikki's scholentoer". Als u
daar op klikt en weer iets naar beneden scrolt staan de filmpjes daar.
De groepen De Dolfijnen en De Giraffen gaan eind maart naar een dansvoorstelling. Deze
voorstelling heet: Binnenbeest. BinnenBeest is een vrolijke dansvoorstelling die het dierlijke in je
naar boven haalt. Het gaat over dat moment dat je uit de bocht vliegt, niet meer kan blijven zitten,
even vergeet hoe het hoort, helemaal los gaat en doet wat je niet laten kan.
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Even voorstellen:
Marco
Beste ouders/kinderen,

Mijn naam is Marco van Oostveen en op 5 maart start ik als directeur op de Stuifheuvel. Inmiddels
werk ik bijna 25 jaar in het basisonderwijs, waarvan 13 jaar als directeur. Daarvoor ben ik leerkracht
geweest, iets wat ik nog altijd erg graag doe.
Ik heb een zoon van 26 jaar en een dochter van 21 jaar en inmiddels trotse opa!
Naast mijn werk geniet ik in mijn vrije tijd van sport, vooral fietsen en zwemmen.
Ik heb er ontzettend veel zin in om na de voorjaarsvakantie te beginnen op de Stuifheuvel, mooi om
jullie dan te ontmoeten. Tot dan!

Annet
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Annet en ben geboren in Zaandam. Momenteel woon ik in
Ingen, Gelderland. Samen met mijn man René en onze hond Binkie.
In 1982 ben ik gestart met de pedagogische academie in Alkmaar. Als klein meisje wist ik al dat ik
het onderwijs in wilde. Inmiddels heb ik vele jaren werkervaring opgebouwd. Zowel in het regulier
als in het speciaal onderwijs met verscheidende leeftijdsgroepen.
Op de stuifheuvel zal ik de ijsberen op de donderdag en de vrijdag draaien. Ik hoop op een fijne
samenwerking met jullie.
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Huub
Beste ouders/verzorgers,
Sinds februari ben ik werkzaam op de Stuifheuvel in groep BB5. Hier ben ik de komende weken de
vervanger voor Martien Visser.
Graag wil ik mij via deze weg aan u voorstellen.
Mijn naam is Huub Veldhuis en ik woon met mijn dochter van zestien jaar oud in Deventer.
Inmiddels ben ik alweer 50 jaar oud met als grootste hobby's: sporten, film, lezen en vakanties.
Na mijn studententijd heb ik jarenlang gewerkt voor internationale bedrijven als accountmanager en
gedurende deze tijd heb ik diverse (leraren) opleidingen gevolgd.
De overstap naar het onderwijs vind ik nog steeds één van mijn beste besluiten die ik heb genomen.
Ik heb ervaring opgedaan in het (S)BO, maar ook in het voortgezet onderwijs.
De dagen dat ik niet voor groep 8 sta werk ik parttime in het praktijkonderwijs.
Ik verheug me enorm op de komende tijd,
graag tot ziens, Huub

Marjolijn

Mijn naam is Marjolijn van Barneveld. Per 1 maart 2018 zal ik 2 dagen per week werkzaam zijn als
leerkracht van de muizengroep (nieuwe kleutergroep) en vanaf 1 april komen daar nog 2 dagen bij
om de zwangerschapsvervanging van Juf Jarmke te gaan doen.
Ik heb ruim 20 jaar kleuterervaring in het reguliere basisonderwijs waar ik altijd met veel
enthousiasme kinderen heb mogen begeleiden.
Naast het lesgeven op school geef ik ook kinderkooklessen en ben ik moeder van 3 prachtige
kinderen.
Ik kijk met veel plezier uit naar mijn nieuwe uitdaging!

