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Inloopmoment ouders
Donderdag 4 februari a.s. is er een
inloopmoment voor ouders. U bent van
harte welkom een kijkje te komen nemen in
de groep van uw zoon of uw dochter. Dit
kan vanaf de start van de schooldag om
8.30 uur tot uiterlijk 9.00 uur.
Het thema van dit inloopmoment is Kiva.
Wat is Kiva?

Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a.
de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat
KiVa:
●
●
●
●
●
●

Elke twee jaar worden we door de
universiteit van Groningen beoordeeld of
wij nog een officiële KIVA school mogen zijn
en ons een KIVA school mogen noemen.
Voor de schooljaren 2018-2019-2020 zijn wij
officieel een Kiva-school.
Kiva is een preventief, schoolbreed
programma gericht op het versterken van
de sociale veiligheid en het tegengaan
van pesten op basisscholen. Kiva zet in op
positieve groepsvorming en stimuleert de
sociale vaardigheden en de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen.
Daarmee worden de sociale veiligheid en
het pedagogisch klimaat op school
verbeterd. Binnen Kiva ligt de nadruk op
de groep als geheel en dus niet op
specifieke individuen.
Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken
wij er een fijne school van!’
De Kiva-aanpak werkt! Kiva
is goedgekeurd door het NJi. Het
meetinstrument van Kiva, de
Kiva-monitor, voldoet aan de eisen die
volgen uit de wet sociale veiligheid op
school. Bovendien is Kia het eerste en
enige programma voor basisscholen
waarvan wetenschappelijk is bewezen dat
het werkt!

Het school- en leerklimaat sterk
verbetert;
De leeropbrengsten verhoogt en
leerprestaties verbetert;
Het welbevinden van de leerlingen
verhoogt;
Effectief is in het tegengaan van
pesten (preventief) en het oplossen
daarvan (curatief);
Depressieve gevoelens bij
leerlingen voorkomt en vermindert;
Leerkrachten vaardigheden
aanleert om groepsproblemen te
voorkomen en te verhelpen.

Leren schrijven in de kleuterbouw
In de Montessorischool is er een heel rijk
aanbod in de onderbouw. In principe
kunnen jonge kinderen leren lezen, rekenen
en ook schrijven. Dit gebeurt op
verschillende manieren.

Staking 30 en 31 januari, school gesloten

Ouder en kind weekend 2020

Zoals wij eerder hebben bericht, gaat het
basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs op
30 en 31 januari twee dagen staken.
De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren
onder druk. Inmiddels kunnen we in
Nederland niet meer garanderen dat er
voor iedere klas een bevoegde leraar
staat. Mede door het stijgend lerarentekort
neemt het aantal kinderen per klas toe,
worden klassen opgedeeld of zelfs naar
huis gestuurd. Steeds vaker hebben
kinderen geen vast en vertrouwd gezicht
meer voor de klas staan. Dit heeft grote
gevolgen voor de kwaliteit van het
onderwijs, ook voor uw kind.

Stichting Netwerk organiseert een weekend
naar Texel speciaal voor gezinnen waarvan
de ouders hun kind(eren) alleen opvoeden.
Een weekend met gelijkgestemden, lekker
ontspannen, leuke activiteiten, even er
tussenuit en het echte vakantiegevoel.
Het weekend is op 12-13-14 juni en de
kosten bedragen € 65,00 per gezin inclusief
eten, activiteiten en accommodatie.

Het ontwikkelingsniveau van de
Nederlandse leerlingen is al jaren aan het
dalen, zo blijkt uit internationaal onderzoek.
Wanneer wij nu niet doorpakken en
structurele investeringen van dit kabinet
opeisen, zullen de problemen alleen maar
groter worden.

Er is ook de mogelijkheid om met de
cultuurstrippenkaart te betalen.

Naar aanleiding van eerdere acties is er
door dit kabinet een begin gemaakt met
extra investeringen. Deze - grotendeels
eenmalige - investering is onvoldoende
voor het daadwerkelijk oplossen van de
grote problemen in het onderwijs. Hiervoor
zijn forse extra structurele investeringen
nodig. Daarom gaan wij staken voor onze
leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en
ons onderwijs. Wij vragen uw steun voor
deze staking.

Voor meer informatie, zie website Netwerk.

De gevolgen van de dalende kwaliteit van
ons onderwijs, het toenemende
lerarentekort en het uitblijven van serieuze
structurele investeringen in het primair
onderwijs raakt iedereen.
Onze kinderen hebben recht op goed
onderwijs!

Inschrijven voor nieuwe gezinnen kan vanaf
23 januari. Gezinnen die al eerder mee zijn
geweest kunnen zich aanmelden vanaf 14
februari.

https://netwerkhoorn.nl/activiteit/ouder-en-k
ind-weekend-2020

