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Kerst
In de bijlage vindt u de brief over de kerstviering van dit jaar.
Anders dan anders, vanwege alle maatregelen. We maken er
met de kinderen toch een mooi feest van!

Aangepast test- en thuisblijfadvies kinderen t/m groep 2
In de bijlage vindt u een brief van de GGD omtrent het
aangepaste test- en thuisblijfadvies voor kinderen tot en met
groep 2.

Kalender

17-12: Kerstontbijt en
kerstviering,
kinderen om 12.00
uur vrij

Themaonderzoek inspectie
In de week voor de kerstvakantie voert de onderwijsinspectie
18-12: Kinderen om 12.00
een themaonderzoek uit op de Willinkschool. Een
uur vrij
themaonderzoek is de lichtste vorm van onderzoek die de
inspectie doet.
19-12
De inspectie gaat met de directie en intern begeleider in
t/m
gesprek over de thema’s die de school kiest om de
03-01: kerstvakantie
onderwijskwaliteit te verbeteren. En zij wil graag weten hoe de
05-01: Nieuwsbrief 9
school deze thema’s afstemt op de leerlingen die zij op school
heeft. Er volgt geen oordeel en geen verslag. De inspectie
gebruikt de informatie die zij ophaalt onder andere voor de
“Staat van het onderwijs”, die elk jaar in april verschijnt. Verder vindt de inspectie het
belangrijk dat scholen eigen ambities kunnen stellen en gaat daarover graag in gesprek en
geeft tips. We zijn benieuwd naar het gesprek, dat vanwege corona online plaatsvindt. We
houden u op de hoogte van de uitkomsten van het gesprek.

Intern begeleider
Beste ouders,
Zoals u eerder al heeft kunnen lezen, heb ik Liselotte Schut dit schooljaar opgevolgd als
intern begeleider van de Willinkschool. Maar wat doet een intern begeleider nu precies?
Kort gezegd help ik om het onderwijs op de school zo passend mogelijk vorm te geven. Dat
betekent bijvoorbeeld dat ik regelmatig kijk naar ons onderwijsaanbod en in de gaten houd
of dat aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Om hier iets over te kunnen
zeggen, analyseer ik toetsgegevens op zowel leerling-, groeps- als schoolniveau en observeer
ik in de klassen. Verder help ik leerkrachten met vragen, ondersteun ik leerkrachten bij het
schrijven van groepsplannen of individuele plannen en onderhoud ik contacten met externe
betrokkenen.
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Af en toe ben ik aanwezig bij oudergesprekken, bijvoorbeeld als er vragen liggen waar
leerkracht en ouders niet direct een antwoord op weten of als
een leerling onderwijsbehoeften heeft die erg afwijken van de
behoeften van de groep. Dan denk ik mee over een oplossing
die passend is voor zowel de leerling, de ouders, als de groep
en de leerkracht. Ook als een leerling meerdere jaren extra
ondersteuning nodig heeft, ben ik vaak betrokken. Zo
proberen we de overgang naar een volgende groep zo soepel
mogelijk te laten verlopen.
Daarnaast begeleid ik in alle groepen het levelwerk/de
projectgroepen en val ik af en toe in in de verschillende
groepen. Het is dus zeer waarschijnlijk dat u mij af en toe
Hieperdepiep
'tegenkomt' tijdens de basisschooljaren van uw kind. Omdat ik
de kinderen door de jaren heen volg, leer ik ze steeds een
03-01: Johannes (7)
beetje beter kennen. Echter, de groepsleerkracht ziet uw kind
elke dag. Zij/hij blijft daarom altijd het eerste aanspreekpunt
04-01: Eva (5)
voor vragen. Denkt u dat er meer ondersteuning nodig is, dan
07-01: Juf Marlies (4)
kunt u de groepsleerkracht van uw kind daarna altijd vragen
08-01: Lucas (7)
om contact met mij op te nemen voor een gezamenlijk
gesprek.
09-01: juf Ingrid
Hartelijke groet,
(administratie)
Eveline Hilverda
09-01: Luz (6)
09-01: Daan (3)
10-01: Esmée (3)

Veerkrachtig & verbindend!

11-01: Karlijn (6)
12-01: Mette (5)
13-01: James (3)

Programmeren voor kinderen

13-01: Lammert (7)
17-01: Sarah (1)

MaakLab2121 is in Bennebroek inmiddels een vaste
techniekactiviteit voor kinderen van groep 6, 7 en 8. Wekelijks
op maandag kunnen ze van 15:30-17:15 uur in de bibliotheek
aan de slag met onderwerpen als hydrauliek, Augmented
Reality en elektriciteit. In het nieuwe jaar starten we met vijf
lessen programmeren. De kinderen gaan vooral zelf aan de
slag met allerlei programmeeropdrachten om te ontdekken wat
en hoe het werkt. Na deze cursus kunnen de kinderen een
eigen game maken. Kosten voor deze cursus zijn €25 en we
starten maandag 11 januari.
MaakLab 2121 is een initiatief van Welzijn Bloemendaal en
Bibliotheek Zuid-Kennemerland waarbij de kinderen 21st
century skills ontwikkelen. Aanmelden kan via
nicole@welzijnbloemendaal.nl o.v.v. naam,, geboortedatum en

19-01: Demian (6)
19-01: Jildau (2)
22-01: Juliette (2)
22-01: Olivier (5)
23-01: Ruben (8)
25-01: Fiona (1)
28-01: Julian (8)
29-01: Eva (1)

Nieuwsbrief 8
8 december 2020

Willinkschool
Rijksstraatweg 89
2121 AD Bennebroek
023-5846505
www.willinkschool.nl
MZR:
mzr.willinkschool@twijs.nl

adresgegevens deelnemer en telefoonnummer van een van de ouders. Maximaal 10
kinderen.

Welzijn Bloemendaal
Bloemendaalseweg 125
2061 CH Bloemendaal
T: 0657 937570

