
 

Nieuwsbrief februari 2023 

Agenda 

Datum Activiteit 

16-02-2023 Studiedag personeel; leerlingen vrij 

17-02-2023 Rapport mee 

20-02 t/m 24-02-2023 Week van de oudergesprekken 

27-02 t/m 3-3-2023 Voorjaarsvakantie 

 

Beste ouders van de Anna van Buren, 

Voor u ligt de nieuwsbrief van februari 2023. We zijn alweer een eindje gevorderd in het 

nieuwe kalanderjaar en hebben hierin alweer veel kunnen doen. Zo zijn we in de groepen 3 

t/m 8 gestart met BLINK wereld. Een erg mooie methode waarmee we projectmatig met alle 

wereldkunde gerelateerde vakken aan de slag gaan. Ik heb hier nu een paar lessen van 

gezien en ik zie hierin een enorme betrokkenheid bij de leerlingen. Vanuit de groepen zult u 

de komende periode hier waarschijnlijk ook inhoudelijk meer van mee krijgen. Daarop 

voortbordurend draaien we in de groep 6,7 en 8 momenteel een pilot met BLINK lezen. Dit is 

een methode waarin ook thematisch wordt gewerkt aan alle vormen van lezen. Hierin speelt 

leesmotivatie een grote rol. Dit sluit mooi aan bij het traject van ‘Zin in Lezen’ waarmee we 

bezig zijn in de groepen 1 t/m 5. De komende tijd zult u het projectmatige dus steeds meer 

terug gaan zien in de school. Waardoor het leren van leerlingen ook direct gekoppeld wordt 

aan handelen.  

Ook op het gebied van organisatie zijn we weer een aantal stappen verder. Zoals jullie weten 

zijn we twee jaar geleden overgestapt op het werken in onderwijsteams (OT’s). Dit om zo 

gerichter te kunnen samenwerken rondom de ontwikkeling van onze leerlingen. Dit jaar zijn 

we naast de individuele ontwikkelgesprekken ook begonnen met het voeren van 

ontwikkelgesprekken met de onderwijsteams. Om zo met elkaar te kijken naar wat gaat goed 

als team? En waar kunnen we met elkaar nog in groeien?  

Zoals jullie in de agenda kunnen zien staat er op 16 februari weer een studiedag gepland 

voor het personeel van de Anna van Buren. Op deze dag gaan we ons verder ontwikkelen in 

de instructie methode EDI (Effectieve Directe Instructie). Dit is de aftrap van een traject dat 

het hele komende jaar in beslag gaat nemen. Niet alleen op studiedagen maar ook door 

middel van klassenobservaties en dergelijke.  

Ons eigen functioneren kritisch bekijken is iets dat we op de Anna van Buren een belangrijk 

punt vinden. Mede daarom hebben jullie als ouders de ‘Succes Spiegel’ ingevuld. Afgelopen 

week hebben we deze geanalyseerd en zullen deze komende week eerst met de MR  en 

team bespreken en u kunt daarna van ons een terugkoppeling verwachten.  

 

 



 

Daarnaast werken we binnen VCO met interne audits. Op dinsdag 24 januari zijn er collega’s 

van het bestuursbureau bij ons geweest om een dagje te beleven op de Anna van Buren. 

Het officiële verslag moet ik nog ontvangen maar we hebben hier een zeer positieve 

terugkoppeling van ontvangen.  

Kortom; er wordt hard gewerkt met elkaar! 

Voor nu wens ik u een fijne week! 

Met vriendelijke groet, 

Gertjan Aarnink  

 

Invalleerkrachten 

Afgelopen week werden wij op de Anna van Buren voor het eerst dit jaar geconfronteerd met 

een lege invalpool. Doorgaans zijn we redelijk goed in staat om het intern op te lossen en 

ervoor te zorgen dat iedere klas een leerkracht heeft. Maar ook daarin kwamen we redelijk 

dicht bij onze grens. Dit maakte ons er wel weer van bewust dat de kans bestaat dat er 

dagen gaan komen dat dit ons niet lukt. In dat geval zullen we in eerste instantie overgaan 

op het verdelen van de klas. Is dit niet mogelijk dan zullen we u helaas vragen om uw 

zoon/dochter een dagje thuis te houden.  

Instroomgroep 

Na de voorjaarsvakantie starten we weer met een instroomgroep. Juf Petra zal deze groep 3 

dagen in de week les gaan geven. Dat betekent dat juf Ilen de rest van het schooljaar in 

groep 3b zal blijven.  

Schaken 

Als school zouden wij het leuk vinden om leerlingen schaakles te kunnen aanbieden. Nu zijn 

wij alleen nog opzoek naar iemand die dit voor ons zou kunnen verzorgen. Bent u of kent u 

iemand die dit zou kunnen en willen? Dan kunt u via MijnSchool contact op nemen met 

Michaela. 

 

  


