NIEUWSBRIEF 3 | DE WILDZANG KAMP 39-05, 8225 HA, LELYSTAD TEL: 0320 231 557 | DIRECTIE@MONTWILDZANG.NL 18 FEBRUARY 2021

🦸 Super belangrijk!
Na de voorjaarsvakantie structureel les tot 15:15 uur.
Lees meer in de nieuwsbrief.

Belang
rijk:

Beste Ouders/ verzorgers,

Dinsdag 2 maart
zijn er met u
oudergesprekke
n! U heeft een
mail ontvangen
van Juf Anna
Bart met datum
en tijd waarop u
wordt verwacht.

Juf Ingrid terug

Vlak na de recente sneeuw- en ijspret (en overlast) staat de
voorjaarsvakan7e alweer voor de deur. Ondanks de lockdown
verliepen de schooldagen voor ons redelijk ‘gewoontjes’. Dat
kwam natuurlijk omdat onze acht Wildzang kanjers in de
noodopvang terecht konden. Een geluk bij een ongeluk, want
zoveel kinderen, ouders en leerkrachten in Nederland hadden het
de afgelopen 7jd op dit vlak een stuk zwaarder dan wij! Dan
hebben wij het maar goed gehad de afgelopen 7jd.
Er is natuurlijk weer veel gebeurd de afgelopen weken. Bijgaand
heb ik in deze beknopte nieuwsbrief de hoogtepunten verzameld.
Ik wens je veel leesplezier toe.
Jelto van Nieuwburg
Directeur
De Wildzang
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We hebben Juf
Ingrid weer mogen
verwelkomen. Zij
geeft weer éénmaal
per week muziekles.
Afscheid
meester Frans

Meester Frans
neemt per 1 maart
afscheid van ons.
We zijn dankbaar
dat hij zich het
afgelopen halfjaar
op zijn 70ste nog zo
heeft willen en
kunnen inzetten
voor onze school.
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👍 Goed gewerkt!
Er is door iedereen weer hard en goed gewerkt de
afgelopen periode. We zijn dit jaar begonnen met de
Zilveren weken, waarbij we de groepsdynamiek
hebben herijkt.
We zijn het nieuwe jaar weer goed gestart met een
ﬂinke inzet op: rekenen, spelling, taal en
nieuwsbegrip. We zijn 2021 ook gestart met de
engelse methode Groove.me.
Alle kinderen hebben, zoals gebruikelijk, de Cito (M)
toetsen gedaan, hetzij iets later dan gepland. De
resultaten zijn besproken met het team en we
kunnen niet anders zeggen: Wat zijn we trots op
‘onze’ Wildzang kanjers!

Burgemeester op bezoek
We hebben de burgemeester mogen ontvangen 7jdens de
Na7onale voorleesdagen. Daarmee haalde we zelfs de lokale
krant, Flevopost Lelystad! Natuurlijk gebeurde dit alles op gepaste
afstand en met voldoende ven7la7e.
De burgemeester heeX verteld over zijn ambt en hoe dat voor
hem is 7jdens de lockdown. Daarna gaf hij de aXrap voor de
Na7onale voorleesweken door voor te lezen uit het kinderboek
‘Ronja de roversdochter’ van schrijfster Astrid Lindgren. Het was
geweldig te zien dat dit een aantal kinderen inspireerde om ook
voor te lezen aan de klasgenoten uit hun eigen boek.
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Leerlingenraad
Vanuit de leerlingenraad hebben de kinderen in een goede
samenwerking zelf ac7viteiten gekozen die zowel leuk als
leerzaam zijn: Samen koken en eten en een gezelligdagje uit
met elkaar. Er zijn door de kinderen twee werkgroepen
gevormd. Het is de bedoeling dat zij alles maximaal zelf doen.
Zo leren de kinderen plannen, budge]eren en uitvoeren. Een
mooi en leerzaam proces! Vanzelfsprekend gebeurd dit onder
toeziend oog van de leerkrachten, die bijsturen wanneer dat
nodig is.

Geen internet
Door een technische storing bij onze internetprovider is per abuis ons internet
afgesloten. De juﬀen hebben ‘onder stoom en kokend water’ het lesprogramma aan
moeten passen om dit goed op te kunnen vangen. Erg knap dat ze dit zo goed is gelukt!
Volgens het systeem van onze internetprovider hadden wij een nieuw internet
abonnement afgesloten, maar dit was niet het geval. Het bleek erg moeilijk voor ze om
dit terug te draaien met als gevolg dat we zijn afgesloten. Wat een pech voor ons! Vele
telefoontjes en regelwerk zijn nodig geweest om een spoedherstel tot stand te brengen.
Zonde van de 7jd en het heeX een groot eﬀect gehad op hoe we de lessen en ons werk
konden indelen in de laatste 1,5 week voor de vakan7e. Er is ons beloofd dat het in de
voorjaarsvakan7e weer hersteld zou moeten zijn. Gelukkig maar!

🦸 Super belangrijk: Les tot 15:15 uur
Door de lange pauze tussen de middag komen we nu structureel 15 minuten les7jd
tekort. We gaan dit als volgt oplossen: Vanaf 1 maart verlengen we de les7jd tot 15:15
op de dagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Deze 7jd gaan we besteden aan
huiswerk zodat dit thuis niet meer hoeX.
Hoe gaan we dit invullen?
Net als nu sluiten we vanaf 1 maart om 14:45 de ‘gewone’ lesdag af. In plaats van dat de
kinderen naar huis gaan mogen ze even 5 minuten rondlopen, drinken en iets eten
(verzorgd door school), even gek doen. De boog kan natuurlijk niet al7jd gespannen zijn.
In de overgebleven 25 minuten doen de kinderen huiswerk. De leerkrachten geven geen
‘gewone’ les maar huiswerkbegeleiding. Dit betekent ook dat de kinderen geen
huiswerk mee krijgen. Thuis zijn de de kinderen dan dus ook écht vrij!
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Tot slot
Voor nu gunnen we iedereen een ﬁjne
voorjaarsvakan7e. We begrijpen (en
ervaren zelf ook) dat het dagelijks leven
soms moeilijk is met alle onzekerheden in
de wereld van vandaag de dag. Daarom is
het juist goed s7l te staan bij wat je kunt
doen voor een ander. Want wie vriendelijk
is voor zijn omgeving ontvangt
vriendelijkheid terug!
Meester Jelto, Juf Carla, Juf Marscha, Juf
Ingrid, Meester Frans, Juf Anna
Montessorischool de Wildzang schooljaar
2020-2021
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