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Koningsspelen 23 april...

IB-ers in de spotlight...

Op vrijdag 23 april vieren we de Koningsspelen. Dit
jaar natuurlijk anders dan andere jaren, maar we
gaan er weer een gezellig feestje van maken! De
kinderen blijven vooral in hun eigen ‘bubbel’ zoals
we dat met de maatregelen doen. Dat betekent dat
ze met hun eigen klas blijven. We starten in de klas
met een ontbijt en zullen daarna in de klas naar de
opening op tv kijken. De kinderen doen in hun klas
sporten en spellen die goed in de klas kunnen zoals
sjoelen, WI sports, Twister, tafeltennis, spellen etc.
Daarnaast zijn er 3 workshops gegeven door meester Aldo, meester Jorik en juf Wera (van de overblijf) en een dansinstructrice die met de kinderen
een dans zal inoefenen. De kinderen zijn om 13:00
uur vrij. In de klassen wordt het Koningsspelen-lied
van Kinderen voor Kinderen geoefend. Helaas was
er commotie rondom het lied over een woord wat
uit een andere taal komt. Op Koningsspelen.nl kunt
u ook een statement lezen van de organisatie. In
de klassen zal naast het lied van dit jaar ook de liederen van eerdere jaren geoefend en gezongen
worden om de focus op de Koningsspelen te houden en de dag in het teken van sport en spel te laten staan. Op de Vlierboom vinden we het jammer
dat er commotie om het lied is ontstaan maar
snappen ook dat sommige ouders hier niet blij mee
zijn. Zoveel mensen, zoveel meningen… Sommige
ouders vinden dat het lied gewoon geoefend kan
worden, anderen willen niet dat hun kind hieraan
meedoet. Mocht u er veel moeite mee hebben,
neem contact met ons op zodat we een passende
oplossing kunnen vinden. Het belangrijkst van alles
is dat we er een leuke en gezellige dag van maken
voor de kinderen!

‘Aan ons de eer om dit keer een stukje in de Vlier over
de IB te schrijven. IB is de afkorting voor Intern Begeleider. Dit is een hele brede taak waarin de IB’er zowel
school breed als individueel naar de ontwikkeling van
de kinderen kijkt. Wij hebben de taak van de IB op de
Vlierboom onderverdeeld in de onderbouw IB en de
bovenbouw IB. De taak van IB voor de onderbouw
(groep 1 t/m 4) wordt vervuld door Ljoedmila Verhoeven. Zij doet dit op maandag en dinsdag. De taak van IB
voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) wordt vervult door
Rachèl Meijer. Zij doet dit op dinsdag, woensdag en
donderdag.
Wat doet de IB’er nou precies?
· De IB’er volgt de leerlingen individueel maar ook als
groep. IB signaleert als er een voorsprong of een achterstand is en bespreekt dit met de leerkracht.
· De IB’er analyseert alle Cito toetsen en volgt de ontwikkeling van de leerlingen en de klassen in zijn geheel
en plan interventies met de leerkracht.
· De IB’er zorgt ervoor dat er, daar waar nodig, extra
begeleiding wordt gegeven aan leerlingen. Dit kan zowel intern als extern gedaan worden. Wanneer dit extern wordt gedaan, spreken we van een arrangement.
De leerling is dan besproken in een MDO
(multidisciplinair overleg) en er komt iemand op school
om met de leerling te werken.
· Indien er sprake is van een doublure of verlengde onderbouw overlegt de leerkracht dit met de IB’er en directie.
- De IB’er is de spil tussen de school en verschillende
netwerken.
Heeft u vragen/ zorgen over uw kind, bespreekt u dat in
eerste instantie met de leerkracht en hij/zij gaat daarna
in overleg met IB voor een plan van aanpak.’

AGENDA
15-4

Voorlichting Verantwoord Gamen

20/21-4

Eindtoets Cito groep 8

23-4

Koningsspelen tot 13:00 uur

24-4

Start meivakantie

10-5

1e schooldag na meivakantie

13/14-5

Hemelvaartsweekend

Een Inlooptraining bij HKV Achillies...

De groepen 1 en 2 hadden vandaag een speciale beweegles. Deze vond plaats ter promotie van de sport &
spel activiteiten die HKV Achilles
wekelijk organiseren. Elke week is
het weer een feestje en ook zijn we
bezig met motorisch breed vaardig
worden. De groepen 3 en 4 deden
veel spellen en maakte ook kennis
met korfbal. Aankomende zaterdag,
17 april, verzorgt HKV Achilles gratis
proeftrainingen; zie hiervoor ook de
flyer. Geef je wel even op via sportspel@hkvachilles.nl en doe gratis mee.

