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Afscheid
De laatste Nieuwsgraver van dit seizoen, mijn laatste Nieuwsgraver op De Schatgraver. Afscheid
nemen. Toen ik besloten had om weg te gaan van De Schatgraver wist ik nog niet hoeveel moeite
mij dat nog zou kosten. Bedankt lieve kinderen, collega’s en ouders voor de vele blijken van
waardering die ik mocht ontvangen de afgelopen weken. Het heeft me echt geraakt. Ik heb het
werken op De Schatgraver met heel veel plezier gedaan en een gevoel van dankbaarheid
overheerst.
Dankbaar voor het vertrouwen wat ouders in de school
hadden. Het maakte het werk een stuk makkelijker.
Dankbaar voor de open houding van ouders die het
gesprek zochten en kritische vragen durfden stellen.
Het scherpte op en had een positief effect op de
kwaliteit.
Dankbaar voor ouders die begrip hadden als iets niet zo
liep als we zouden willen, of als ik steken liet vallen.
Dank voor de sfeer van vergeving en van dagelijks
opnieuw mogen beginnen!
Dankbaar voor de kinderen die open en enthousiast mij
altijd verwelkomden. Hallo meester Geerco! Zo werd ik
dagelijks begroet.
Dankbaar voor de fijne collega’s die samenwerkten in
een sfeer van openheid en vertrouwen. We konden alles
met elkaar delen, alles tegen elkaar zeggen en elkaar
zo verder brengen!
Deze foto is van een kunstwerk dat ik kreeg tijdens het
afscheidsetentje met het team. Het is speciaal voor mij
gemaakt door Theo Verboom en is getiteld ”De
Pelgrim”. Het ontroerde mij, ik vind het geweldig mooi. In het kunstwerk vallen de bergen op
en de te figuren vooraan. De bergen zijn een plaats waar ik zomers graag kom en dan tot rust
kom. Ik voel me dan veilig en onder de indruk van Gods aanwezigheid in de schepping. De bergen
zijn ook verbonden met psalm 121: “Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp
komen? Mijn hulp is van de HERE die hemel en aarde heeft gemaakt”. Hij leidt mij door het
leven waarin we met elkaar onderweg zijn. Als pelgrims. De twee figuren vooraan symboliseren
een vader en een zoon. Ik zie daarin de afhankelijkheid van ons van de Vader, maar ook de vele
volwassen (vader)-kind-relaties waarmee we in het onderwijs te maken hebben. De grote stoet
mensen daarachter symboliseren de kinderen die ik in zeven jaar voorbij het zien komen. De
zon komt uit het logo van de Schatgraver, de plaats waar ik mocht werken de afgelopen jaar!
Dit kunstwerk krijgt een mooie plaats in mijn kamer en is een tastbare herinnering aan een hele
mooie periode in mijn leven. Heel veel dank daarvoor!
Afscheid nemen is niet altijd makkelijk, maar als je beseft dat we allemaal onderweg zijn. Dat
God voor ons een mooie bestemming heeft, dan wordt het makkelijker. Dan wordt afscheid
nemen niets anders dan zeggen: Adieu, Ga met God en Hij zal met je zijn! Tot ziens!
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Openstaande vacatures
We sluiten het jaar af met nog een aantal openstaande vacatures. Dat is
jammer. Het geeft wat onzekerheid. In de vakantie wordt hier verder over
nagedacht en aan gewerkt. Gelukkig zijn alle groepen wel voorzien om
direct na de vakantie te kunnen starten. Ik heb er vertrouwen in dat er
voor de ontstane vacatures ook spoedig een oplossing zal worden
gevonden.
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In 2018-2019 zal er weer gewerkt worden met pleinwachten door ouders.
Er is, of er wordt binnenkort, een mail verspreid met een lijst van data
waarbij u uw voorkeur kunt geven. Ten opzichte van vorig jaar breiden we
het aantal pleinwachten wat uit. Omdat er op de Marshof meer kinderen
zitten, gaan we daar ook met drie pleinwachten lopen. Op de Schatgraver
blijven ook drie pleinwachten. Mocht in de loop van het jaar blijken dat
het aan de van Houtenlaan ook met twee pleinwachten kan, omdat daar
minder kinderen zitten, zal dat overwogen worden.

Kalender, schoolgids en de privacy
Na de vakantie komt er een nieuwe schoolgids en een nieuwe kalender. De
kalender wordt aan alle ouders verspreid. De schoolgids dit jaar alleen aan
nieuwe ouders. Hij is te zijner tijd wel te downloaden van de website.
Voor alle foto’s die gebruikt worden op de kalender of in de schoolgids is
aan de ouders toestemming gevraagd, zodat we de privacy van uw kind
niet schenden.

Een goede vakantie gewenst!
Vandaag sluiten de deuren van de school voor zes weken. ik wens iedereen
een hele fijne vakantie toe. Of je nu thuis bent, of ver weg gaat, God is
om je heen. Geniet van de rust die Hij alleen kan geven!
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Enkele belangrijke data in 2018-2019
ma. 3 september 2018
di. 4 september 2018
Groepsinformatieavonden:
do. 20-09-2018
ma. 24-09-2018
di. 25-09-2018
wo. 26-09-2018
do. 27-09-2018
ma. 1-10-2018
wo. 26 september 2018

eerste schooldag 2018-2019
opening cursusjaar om 8.45 uur in de Zuiderhof
19.30: gr. 4/5
19.30: gr. 1/2,
19.30: gr. 2,
19.30: gr. 7,
19.30: gr. 5,
19.30: gr. 1,

20.30: gr. 6
20.30: 3A en 3K
20.30: gr.8
20.30: gr. 6/7
20.30: gr. 4

sportdag

Studiedagen in 2018-2019
datum

studiedag of dagdeel

Welke groepen?

wo. 19-09-2018

studieochtend onderbouw 3-4 (ook deel 4 van 4/5
vrij, niet deel 5 van 4/5)

Groepen 3 en 4 hele
woensdag vrij

ma. 12-11-2018

studiedag hele school

Alle groepen vrij

di. 27-11-2018

studiemiddag gr. 1/2, kleuters vrij vanaf 12.00 uur

Groepen 1 en 2 vrij

wo. 09-01-2019

studiedag van 9.00-17.00

Alle groepen vrij

alle kinderen vrij
do. 14-03-2019

studiedag van 9.00-17.00

Alle groepen vrij

alle kinderen vrij
do. 18-04-2019

studiemiddag groep 1-2, kleuters vrij vanaf 12.00
uur

groepen 1 en 2 vrij vanaf
12.00 uur

di. 25-06-2019

studiemiddag groep 1-4, kinderen groep 1-4 vanaf
12.00 uur vrij

groepen 1 t/m 4 vrij
vanaf 12.00 uur
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Lieve ouders / verzorgers van BSO de Schatgraver,

Wij bedanken jullie voor het vertrouwen in ons.
Wij zorgen met plezier voor jullie kinderen.
Wij wensen jullie allemaal een fijne zomer toe !

Groeten,
Alberta, Miranda, Chrstine, Ramona, Wijnie, Marinke en Suzanne.

Van de schoolraad
Op 31 mei en op 3 juli heeft de schoolraad vergaderd.
In de vergadering van 31 mei hebben we het gehad over de komst van het IKC en de reacties
van ouders op de plannen die er nu liggen. Naar voren kwam dat het een pijnpunt is en
blijft dat de school op twee locaties zit. Er is inmiddels een ouderavond geweest ook is er
een vergadering geweest waarbij er met Wim (Florion) gesproken is over het contact met
de gemeente over weer in één schoolgebouw te kunnen zitten. Als ouders van de
Schatgraver kunnen we hierin wellicht ook wat betekenen door bijvoorbeeld bij de
gemeente Zwolle de noodzaak van 1 schoolgebouw kenbaar te maken.
In de vergadering is ook besproken dat er meer uren komen voor onderwijsassistentie om
daarmee de werkdruk te verlagen.
In het nieuwe schooljaar komt er een plan voor het plein. We hebben helaas niet gewonnen
maar er wordt wel nagedacht hoe we het ontworpen plan kunnen uitvoeren.
Op 3 juli heeft de schoolraad de laatste vergadering van dit schooljaar gehad. In deze
vergadering heeft Margreet vanuit de ledenraad van Florion het een en ander verteld over
het identiteitsdocument wat in oktober 2018 klaar moet zijn. In september gaat de
ledenraad van Florion vergaderen over onder andere de borging van het
identiteitsdocument.
Florion heeft contact met het schoonmaakbedrijf die de school zou moeten schoonmaken.
Ook in de Schatgraver waren er klachten over de schoonmaak van de school. Er lijkt nu
beweging in te komen, er is een extra schoonmaakbeurt beloofd.
Dit was de laatste schoolraadvergadering voor Geerco. We hebben afscheid genomen en
wensen hem veel zegen en plezier in zijn nieuwe baan.
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Wat doen die IB-ers?
Het leek ons leuk om u eens wat te vertellen over
ons werk, wat zich deels achter de schermen
afspeelt.
Een deel van ons werk bestaat uit
zorgcoördinatie.
We bekijken samen met leerkrachten welke hulp
kinderen nodig hebben, hoe die er uit moet zien,
en verdelen de hulpaanvragen over onze
onderwijsassistenten. Dit leggen we vast in een
hulpplan. We helpen zelf ook mee in de uitvoering van dat plan en sturen de
onderwijsassistenten aan.
Daarnaast helpen we leerkrachten met advies en coaching wat betreft hun groep of
individuele kinderen op leerontwikkeling of sociaal emotioneel gebied. Hier hoort ook
regelmatig een observatie bij of nader diagnostisch onderzoek. Samen zoeken we naar de
onderwijsbehoefte van het kind. De leerkracht kan ons ook inschakelen bij
oudergesprekken om de onderwijsbehoefte breder in kaart te brengen samen met ouders.
Het is belangrijk om samen met ouders op te trekken als het gaat om goede zorg voor een
kind. Ook kijken we of een extern onderzoek of een verwijzing noodzakelijk is.
We werken nauw samen met de leerkrachten en volgen met hen de leerlingen door het jaar
heen. We hebben vijf keer per jaar een cyclische bespreking met de leerkrachten waarin
we samen kijken of de vastgestelde aanpak van de groep en de kinderen werkt en wat we
moeten bijstellen.
We beginnen het jaar met een startgesprek
waarin we bespreken of het na de
overdracht van de vorige leerkracht lukt
om de groepsplannen uit te voeren. En of
het lukt om de speciale aanpak voor een
aantal kinderen te realiseren.
In de loop van het jaar volgen nog vier
gesprekken waarin we de aanpak zoals in de
groepsplannen beschreven bespreken,
evalueren en bijstellen.
Een volgende keer vertellen we iets over
een ander aspect van ons werk.
Ook al is het werk achter de schermen, het
is leuk werk en we hebben een fijn team om
mee samen te werken!
Clary (locatie de Marshof) en José (locatie de Schatgraver)
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