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Hierbij enkele highlights:
 De ouders zijn voldoende tevreden over
de school
 Het team krijgt van de ouders een
stevige ruimvoldoende
 Ouders zien duidelijke regels op school
 Sfeer op school wordt hoog gewaardeerd
 Leren Zichtbaar Maken is grotendeels
onzichtbaar
 Hier en daar schort het aan heldere
communicatie
 Ouders verwachten meer aandacht voor
leerlingen
met
sociaal-emotionele
problemen én meer uitdaging voor
kinderen die meer aankunnen
 Het aantal passief positieve ouders is
ruim

Hatsjoe…en nog meer- deel 2
In de vorige Nieuwsbrief maakte ik melding van
het feit dat ons team met wat passen en meten
goed door de griepepidemie is gekomen…
Moet je nooit hardop zeggen: een paar weken
geleden werden we geconfronteerd met twee
langdurig zieke collega’s. Heel vervelend voor
hen; geen van beiden zat op zoiets te wachten!
Voor ons brak er een tijd van veel kunst- en
vliegwerk aan, want beide teamleden werken
ook nog eens samen in dezelfde groep. We
liepen (en lopen) nu ook keihard aan tegen het
tekort aan invalkrachten. En dat zorgt voor een
wekelijkse puzzel om überhaupt iemand
dagelijks de groep te laten begeleiden. We
beseffen maar al te goed dat iedere dag een
andere leerkracht voor de groep geen goede
basis is voor de rust en regelmaat van de
kinderen, maar helaas kunnen we het niet
mooier maken dan het is. Gelukkig kunnen
teamleden waar nodig extra komen werken.
Daarnaast heeft Carlijn een dag de groep
gedraaid, waarbij haar groep 8 op visite is
gegaan in de andere groepen. En ook hebben
we de (onsympathieke) maatregel moeten
nemen ouders het verzoek te doen hun kind een
dag thuis op te vangen.
Geen fraaie oplossingen allemaal, maar we
kunnen niet anders, hoe graag we het ook
willen. Ook wij moeten helaas roeien met
riemen die we (niet) hebben….

Daarnaast werd een aantal keren uitbreiding
van Engels als wens geplaatst en verbaasden
sommigen zich over de trage voortgang van de
aankleding van het schoolplein.
Naar aanleiding van de bovenstaande punten
blijven we de eerste 4 onderdelen vasthouden
en waar nodig nog aanscherpen. Het is voor ons
erg prettig te lezen dat ouders het team én de
sfeer zo mooi beoordelen.
Leren zichtbaar maken, het traject waar we al
enige tijd mee bezig zijn, blijkt voor veel ouders
nauwelijks bekend te zijn. Dat wordt dus een
aandachtspunt voor komend schooljaar.

Bob Koopman

Over de communicatie wordt wisselend
geoordeeld. Het wordt zowel bij de pluspunten
als bij de verbeterpunten genoemd. Dat maakt
het wat ingewikkeld om de goede stappen te
zetten. We zullen dan ook dit punt nog
analyseren om daarna te komen met
verbeteractiviteiten. Eén daarvan komt direct
aan het begin van het schooljaar; naast de
ouder-vertel-gesprekken is óók de algemene
informatie-avond terug van weggeweest!

Nieuws
Oudervragenlijst
Zo’n 70 ouders hebben in maart de (behoorlijk
uitgebreide) ouderenquête ingevuld. Dat is een
percentage van 50% en dat is een aardig
resultaat. Naast de beoordeling van de
stellingen hebben ook veel ouders de moeite
genomen om extra opmerkingen toe te voegen.
Hoewel we niet op iedere opmerking hier in
kunnen gaan, verschaften deze ons wel meer
achtergrondinformatie.
Natuurlijk waren er kritische opmerkingen, waar
we zeker iets mee kunnen, maar we lazen ook
veel complimenten en dat is natuurlijk heel
prettig.
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Meer
aandacht
voor
leerlingen
met
aanpassingsmoeilijkheden op gedrag, komt ook
in de enquête naar voren. Nu hebben we daar al
veel aandacht voor, maar vaak is dat op
individueel niveau en zijn het vaak langdurige
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trajecten die niet altijd zichtbaar gemaakt
kunnen worden (i.v.m. privacy) voor andere
ouders. We blijven zoeken naar mogelijkheden
om dit onder de aandacht te brengen.
Door de verminderde formatie is het dit
schooljaar niet mogelijk gebleken om extra uren
begeleiding te creëren voor kinderen die meer
uitdaging nodig hebben. Voor het komend
schooljaar ziet het er naar uit dat daarvoor wel
weer ruimte ontstaat. Aan het begin van het
schooljaar zal over de invulling hiervan nog
gecommuniceerd worden.

In deze lijst staan nog niet de extra vrije dagen
in verband met studiemomenten van het team.
Die worden nog vermeld in de Nieuwsbrief Extra
die begin juli verschijnt.
Nee hè, toch niet wéér een studiedag….
In de afgelopen periode hebben we te maken
gehad met een aantal studiedagen. Dat was
voor een aantal ouders de aanleiding om hun
zorgen hierover te uiten: waar komen die dagen
vandaan?, krijgen de kinderen wel de lesuren
waar zij recht op hebben?, het lijkt wel of er veel
meer studiedagen zijn dan anders!.....
In de Nieuwsbrief Extra van vorig jaar heeft er
al een uitleg gestaan over het aantal
studiedagen, maar die info is kennelijk niet
voldoende geweest. Vandaar dat we de
herkomst van die studiedagen nog een keer
willen uitleggen. Daarvoor is echter de ruimte in
de Nieuwsbrief te beperkt. Vandaar dat je bij
deze Nieuwsbrief een extra bijlage hierover
aantreft. Mocht dit toch nog niet helemaal
duidelijk zijn, laat het ons dan weten. Liever nog
een keer extra aandacht hiervoor, dan blijvende
onduidelijkheid!

Gelukkig zijn de meeste ouders tevreden over
onze Toonladder! Van die tevreden ouders geeft
echter een flink deel aan dit niet echt naar
buiten toe te ventileren. En dat is jammer!
Ouders komen vaak hun kind aanmelden op
grond van positieve informatie door ouders van
onze school. Als dit achterwege blijft kiezen
ouders vaak voor een andere school en dat zorgt
bij ons voor een vermindering van het aantal
leerlingen en dat is zonde! Dus, mocht je één
van de positieve ouders zijn, laat dit dan vooral
ook aan de buitenwereld blijken. De Toonladder
heeft nog steeds ruimte!

Bezetting volgend jaar
Daar zijn we volop mee bezig en zoals ieder jaar
heeft een en ander tijd nodig om het plaatje
voor volgend schooljaar rond te krijgen. Het
vraagt
dus
nog
even
om
uitgestelde
nieuwsgierigheid en geduld. Zo rond eind juni,
maar in ieder geval vóór de wisselmiddag op
dinsdag 3 juli zullen we duidelijkheid geven over
hoe de toonladder van De Toonladder er volgend
jaar uit gaat zien!

Een samenvatting van de belangrijkste zaken
uit de enquête is te vinden op onze website!

En dan nog het plein…..

Vakanties volgend schooljaar
Ook al is school hartstikke leuk, toch is het goed
om af en toe een rustpauze in te lassen. Vandaar
hierbij vast de vakanties voor volgend
schooljaar!
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Indra uit groep 7 heeft het volgende
geschreven:

20 t/m 28 oktober
22 dec. t/m 6 januari
23 februari t/m 3 maart
19 april t/m 5 mei
30 mei t/m 2 juni
8 juni t/m 16 juni
20 juli t/m 1 september

Wij zijn een groepje die mee mochten denken
over het schoolplein. We begonnen met een
klein groepje van 6 kinderen: Gina, Aimee,
Karan, Noor en Indra. Onze begeleidster was
Heleen. Eerst gingen we brainstormen. We
hadden eigenlijk allemaal hetzelfde bedacht.
Toen gingen we in groepjes langs de klassen
langs groep 1/2A, 1/2B, 3, 4, 5, 6, 7 en 8. Er
waren weer wat nieuwe dingen bij gekomen en
er zijn wat dingen verdwenen van onze lijst. Nu
was het de bedoeling om de bedragen te
achterhalen. Weer gingen er wat dingen van de

Pinkstervakantie is nog even onder voorbehoud.
In de Nieuwsbrief Extra wordt deze definitief
vastgesteld.
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lijst. Nu hadden we een selectie van speelgloed
en speeltoestellen gemaakt. Die gingen we
tekenen op het schoolplein, waar we die wilden
hebben. Toen hebben we het aan alle juffen en
meesters laten zien en zij waren het er mee
eens.
Groetjes Indra

dringende oproep: denk vast na over komend
schooljaar! Wie weet zien we jou dan terug in
één van de werkgroepen.
Natuurlijk…..
Was niet alles kommer en kwel! Zo hebben
Suzanne en Wendelmoed weer samen met
Marie-Anne de schoolreis perfect georganiseerd
en zullen ouders van groep 7 bij de
afscheidsavond van groep 8 assisteren (want ja,
volgend jaar….)

En dan nu even de stand van zaken….
Hier een kleine update van de vorderingen van
het nieuwe schoolplein.
Jullie hebben vast wel gezien dat het muurtje op
het
schoolplein
in
de
meivakantie
is
weggehaald. Ondertussen is er achter de
schermen flink wat werk verzet: keuzes maken,
budgetteren, offertes aanvragen, contacten met
leveranciers en gemeente en vervolgens
besluiten wat er gaat komen en op welk deel van
het plein de attributen komen te staan. Al met
al is daar heel veel tijd in gaan zitten; meer dan
we hadden verwacht! Daardoor liet de realisatie
wel erg lang op zich wachten. Maar nu komt er
vaart in het geheel. De tafeltennistafel is
gearriveerd en nu worden ook de andere zaken
geplaatst. Daarnaast dient het plein nog van
belijningen voorzien te worden voor diverse
balspelen. Dat staat ook nog op de agenda en
dan…….is het plein zover dat het de kinderen
meer ruimte biedt om hun pauzes op een leuke
speelse wijze verder in te vullen.

Graag willen we iedereen die dit schooljaar ons
en de school geholpen heeft (wel volhouden
zo!) graag bedanken.
Dus nodigen we jullie hierbij uit voor een
gezellig kopje koffie met wat lekkers erbij op
vrijdag 6 juli om 8:30 uur in de patio.
Iedereen is welkom!
Kun je niet komen? Dan bij deze.....
bedankt!!!!
En tot volgend jaar en een hele fijne vakantie
Indra, Britta en Kristel
Kalendernieuws
Monsters
Dankzij Sigfrid (vader van Max en Mila) krijgen
alle groepen een heel bijzondere monsterlijke
tekenles.

Nieuws van de OV
Einde van het schooljaar….
komt ook voor ons er alweer aan. We kijken
terug op een niet al te makkelijk jaar voor de
OV. Door vooral onderbezetting konden we niet
alles doen zoals we gewend waren. Deels kwam
dat ook doordat we niet bij alle activiteiten
voldoende hulp konden krijgen en als dit dan op
3 paar schouders terecht komt, hebben we een
aantal zaken helaas moeten laten schieten.
Een van die zaken was de aankleding van de hal.
Altijd een fraai visitekaartje van onze school.
Maar het groepje ouders dat hier vaak aan
meehielp is aardig uitgedund en niet aangevuld
met nieuwe enthousiaste ouders.
Daarnaast speelt mee dat we nog steeds op
zoek zijn naar aanvulling van de OV. Helaas
hebben we op onze oproepen geen nieuwe
gegadigden gekregen en dat betekent dat we
goed moeten nadenken over hoe we het
komend schooljaar de zaken gaan regelen.

Studiedag
De laatste van dit jaar. Op vrijdag 15 juni
waren de kinderen vrij. Op die dag heeft het
team met elkaar de opbrengsten van de Citotoetsen besproken.
We hebben met elkaar kunnen concluderen dat
het gegeven onderwijs op school én op
groepsniveau tot goede resultaten heeft geleid.
Alle resultaten vielen binnen de landelijk
gestelde norm.
Het verbetertraject voor Begrijpend Lezen heeft
ook z’n vruchten afgeworpen, maar we zijn nog
niet tevreden. Vandaar dat we het ingezette
verbeterplan ook volgend schooljaar blijven
voortzetten.
Rapporten mee
Op vrijdag 22 juni krijgen de kinderen hun
rapport weer mee naar huis. Op 25 en 28 juni
staan de rapportgesprekken gepland. Zoals
voorgaande jaren verwachten we alle ouders
voor een gesprek. Zo ronden we het jaar samen
af.

Dit is ons idee: de diverse projecten en
activiteiten worden aan het begin van het
schooljaar bekend gemaakt en daarbij vragen
we ouders om in één van de werkgroepen zitting
te nemen. Op die manier is niet telkens de OV
de “sjaak”, maar dragen we met elkaar die
speciale activiteiten die De Toonladder zo
fantastisch maken. Dus, bij deze vast een
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Voor het inschrijven voor het gesprek gaan we
weer
terug
naar
het
gebruik
van
inschrijfstrookjes. Organisatorisch bleken de
inschrijflijsten bij de lokalen toch te veel
problemen op te leveren.
De brief met strookje kun je in de loop van de
week van 18 juni verwachten.

Juffendagen
Zo aan het eind van het schooljaar wordt er in
diverse groepen tijd vrij gemaakt om het
schooljaar feestelijk af te sluiten. De invulling
van de dag wordt per groep bepaald. Via de
klassenmail worden jullie op de hoogte gebracht
van de verdere inhoud.

Footpoolen….
Groep 7 en 8 gaan op vrijdag 22 juni bij
Merwestein kennismaken met footpoolen! En
dat is zoiets als biljarten, maar dan met je
voeten……??!!

En dan is het zover….
De
zomervakantie
gaat
beginnen.
Op
donderdag 12 juli luidt om 14.00 uur voor
het laatst de schoolbel en sluiten we de
schooldeuren!
Maandag 27 augustus om 8.20 uur gaan ze weer
wagenwijd open!

Op visite bij Jet en Jan
Dat gaat groep 5 op donderdag 28 juni doen.
Jet en Jan zijn twee kinderen uit vroegere tijden
die groep 5 alles kunnen vertellen over “hoe het
vroeger was….”

11
12
13
15
17
18
22

Wisselmiddag
Natuurlijk is het leuk om al voor de vakantie iets
méér te weten over hoe het volgend jaar eruit
gaat zien. Vandaar dat op dinsdag 3 juli alle
kinderen op bezoek gaan bij hun leerkracht van
volgend schooljaar. Ook kinderen die na de
zomervakantie bij ons gaan starten, zullen die
middag te gast zijn.

25
28

Als ze maar willen bijten…
Dat is de hoop die groep 7 op donderdag 5
juli heeft. Die dag gaan de kinderen onder
begeleiding
van
sportvissers
van
de
visvereniging de hengels uitgooien.

03
05
06
10
11
12

BBQ
Groep 8 start de laatste Toonladder-dagen met
een BBQ op vrijdagavond 6 juli

Juli 2018
Wisselmiddag
Groep 7 gaat vissen
Koffie-bedankt-ochtend OV
BBQ groep 8
Afscheidsavond groep 8
Juffendag groep 5
Laatste schooldag groep 8
Juffendag groep 3 en 4 en 7
Laatste schooldag
School gaat om 14.00 uur uit

Tenslotte….
Dit was dan alweer de laatste “normale”
Nieuwsbrief van dit schooljaar (het is ook nu
weer hard gegaan…).
In de laatste week van het schooljaar komt de
Nieuwsbrief Extra uit; hou die goed in de gaten,
want daarin wordt belangrijke informatie
gegeven over het komende schooljaar.

Afscheidsavond
Na de BBQ is het tijd voor de grote
afscheidsavond van groep 8. Dinsdag 10 juli
is De ToonZaal gevuld met genodigden om daar
met elkaar het afscheid te vieren. De groep is
op dit moment druk bezig om de avond te
organiseren. Dit keer niet met een musical,
maar met een heuse film première waaraan alle
kinderen van groep 8 meewerken. Na de
filmvertoning is er een gezellig samenzijn, waar
nog met elkaar kan worden teruggeblikt op de
Toonladderjaren en vooruit wordt geblikt op de
(mooie) toekomst. Daarna volgt er nog een
officieel afscheid.
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Juni 2018
Kieken en kijken in groep 1/2
Tekenles in groep 5/6, 7 en 8
Schoolreis groep 1/2 t/m 7
Studiedag. Alle kinderen vrij.
Vaderdag
MR-vergadering
Rapporten mee
Groep 7 en 8 gaan footpoolen
Rapportgesprekken
Groep 5 op bezoek bij Jet en Jan
Rapportgesprekken
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