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Hieronder volgen belangrijke data
voor de komende periode:
5 juli Bijbomen
10 juli doorschuifmoment
11 juli musical groep 8
12 en 13 juli hoeft groep 8 niet naar
school, mag uiteraard wel. N.B.
donderdag nog wel allemaal even helpen
met het opruimen van de music
12 juli BBQ 18:00-20:00 uur
13 juli vrije middag
Vrijdag 13 juli om 11:59 uur tellen we, onder het genot van een
ijsje, het eind van het schooljaar af.
Daarna is het zomervakantie!
En alle leerlingen van groep 8 van de Catalpa’s…..alvast heel veel
succes op jullie nieuwe school.
16 juli – 24 augustus zomervakantie
27 augustus eerste schooldag nieuw schooljaar
12 september, stakingsdag. De school is deze ochtend gesloten. Wij
vragen u op die ochtend zelf voor opvang van uw kind(eren) te
zorgen (meer info leest in deze Bijbomen)

Nieuws vanuit de Berken

Het schooljaar is weer
omgevlogen. De leerlingen hebben
ontzettend veel geleerd, nieuwe
vaardigheden/ervaringen
opgedaan en leuke activiteiten
gedaan. Hier kan je als leerkracht
boeken over vol schrijven. Maar
het is veel leuker als de leerlingen
zelfs hun verhaal vertellen over dit
schooljaar. Hieronder de
ervaringen van enkele leerlingen
uit groep 3 en 4.
Julia, groep 4:
Ik vond het lezen wel leuk. Ik vond
bij rekenen het maken van de
turftabellen makkelijk. Ik vond het
knutselen van de Bobba pop het
leukst. De leukste dag van het
schooljaar was de schoolreis. Daar
vond ik het spookhuis niet zo eng.

Nog meer nieuws van de Berken…
Amy, groep 3:
Ik vond het werken in groep 3 leuk, vooral het maken van het
werkboek van Veilig Leren Lezen. En ik vond schrijven leuk. De
verjaardag van de juf vond ik de leukste dag van het schooljaar.
Rasheedah, groep 3:
Ik vond de schoolreis de allerleukste dag van dit schooljaar. Vooral het spelen met de klasgenoten vond ik
leuk. Ik vond lezen heel leuk. En ik vond het leuk dat ik vrienden heb gemaakt.
Max, groep 4:
Ik vond de leukste dag van het schooljaar de verjaardag van de juf. Daar konden we lekker spelen en patatjes
eten bij Ballorig.
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Damian, groep 4:
Ik vond het leuk om te lezen, gymmen en schrijven. Ik vond het leuk om op schoolreis te gaan en een ijsje te
eten bij Jansen.
Amine, groep 3:
Rekenen vond ik heel leuk. En schrijven vond ik leuk, maar gymmen ook. De leukste dag was dat we een ijsje
gingen eten bij Jansen. En het schoolreisje!
Quinty, groep 4;
Het was leuk om een ijsje bij Jansen te halen. En dat we op schoolreis gingen. En ik vind het buitenspelen
leuk. En ik vond het leuk om taal, rekenen en spelling te doen. En ik vond het leuk om op de ipad te gaan.
Lenka, groep 3:
Ik vind school heel leuk. Ik vind het leuk om te leren lezen, rekenen en schrijven. Maar ook om toetsen te
maken. Ik vind woensdag een leuke dag, dat is een korte dag.

Doorschuifmoment dinsdagochtend 10 juli
Dinsdag 10 juli is het doorschuifmoment voor alle groepen. Tussen 09:00-09:45 uur kunnen de kinderen
kennis maken met, waar van toepassing, hun nieuwe leerkracht en hun (nieuwe) groep.

Musical groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn al weken aan het oefenen voor hun musical. Woensdag 11 juli is het dan
eindelijk zover, de opvoering! ’s Morgens voeren ze de musical op voor alle leerlingen, ’s avonds voor de
ouders, opa’s, oma’s, tantes en ooms.
Wij wensen alvast heel veel succes, wij hebben er alle vertrouwen in dat dat helemaal goed gaat komen.

Barbecue
Donderdag 12 juli houden we onze jaarlijkse barbecue van 18.00 uur tot 20.00 uur, altijd een erg gezellige
afsluiting van het schooljaar! Wij hopen u allen te treffen die avond.
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De Populier in beweging, van A naar Ergens!
Zoals u eerder in diverse nieuwsbrieven heeft gelezen, is dit schooljaar door het College van Bestuur van
Morgenwijzer, samen met directies, leerkrachten, ouders, kinderen, stakeholders en partners in de wijk een
aantal Co-creatiesessies georganiseerd. Tijdens deze sessies is samen nagedacht, samengewerkt en zijn we in
gesprek gegaan over de toekomst van de scholen binnen Morgenwijzer.
Op dit moment wordt door de scholen, behorend bij Morgenwijzer, een vertaling gemaakt van Strategie in
Beweging naar → Scholen in Beweging.

Wat betekent dit voor jullie kinderen op onze school?
Onderwijs is sterk onderhevig aan veranderingen op maatschappelijk-economisch gebied. De visie op
toekomstbestendig onderwijs, een toenemende mate van individualiteit en passend onderwijs zijn drie
voorbeelden van hedendaagse ontwikkelingen.
Tijdens de studiedag van vrijdag 8 juni zijn we binnen het team met de bovenstaande ontwikkelingen
(Strategie in beweging, visie op toekomstbestendig onderwijs) aan de slag gegaan. We zijn op zoek gegaan
naar nieuwe beelden, invalshoeken, perspectieven en mogelijk routes voor onze school. Op zoek naar het
nieuwe, dat wat De Populier nu en vooral ook in de nabije toekomst te bieden heeft aan uw kind(eren) en de
toekomstige leerlingen in Boskoop. We hebben onder meer mindmaps gemaakt met daarin de volgende
items:
* Het profiel/profilering (onder meer PR, imago, passend onderwijs, maatschappelijk profiel,
onderwijsprofiel)
* Het team & leiding (onder meer vakmanschap, samenwerking, ouders & school, talenten, professionele
leergemeenschap, collectieve ambitie, feedback, verbinden, resultaten)
* Populatie &omgeving (onder meer buurt & wijk, ouders, kinderen, opvang, gemeente)
* Binnen-& buitenruimte (onder meer het gebruik van het plein bij de lessen bewegen en leren, de wijk, de
nieuwe, mogelijke inrichting van het schoolgebouw).
‘s Middags heeft een leerkracht van de Jenaplaneet haar ervaringen in het werken met leerlijnen met ons
gedeeld. Vervolgens hebben we besproken welke punten wij, passend bij het onderwijs van de toekomst,
verder gaan uitwerken.
Marjolein van Ommen volgt in het nieuwe schooljaar de Masteropleiding Pedagogiek met als specialisatie
Leren en Innoveren. Zij maakt hiervoor gebruik van haar lerarenbeurs en studeert daarvoor iedere woensdag
(en nog een aantal dinsdagen verspreid over het schooljaar) aan de Hoge School in Amsterdam.
In het nieuwe schooljaar is Marjolein van Ommen iedere donderdag en vrijdag vrij geroosterd als
projectleider/curriculumvernieuwer. Zij zal onder meer onderzoek doen, zich verdiepen in de
onderwijsvernieuwingen en deze ontwikkelingen vertalen naar het beleid van de school.
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Rob Siekman is iedere donderdag ook vrij geroosterd om deze onderwijsvernieuwing samen met Marjolein
en de medewerkers van de school te ontwikkelen. In het nieuwe schooljaar nemen wij u stap-voor-stap mee
in nieuwe inzichten, onderwijsontwikkelingen en -vernieuwingen.
Vincent Verbeek en Niels Goossens, oudergeleding van de medezeggenschapsraad, Henriette Sorel (moeder
van Bram, Huib en Joep), Karianne Reyneveld (moeder van Sijmen en Julianne) en Lisette van Eijk (moeder
van Bram en Lisa) hebben aangegeven nauw betrokken te willen zijn bij deze nieuwe ontwikkelingen. Ook
enkele leerlingen worden bij de start van het nieuwe schooljaar uitgenodigd om als klankbord- en inputgroep
betrokken te zijn bij het onderwijsvernieuwingsproces.

Bewegingsonderwijs, nieuwe schooljaar
Rick Bruggeman, vakdocent beweegpartner, verzorgt volgend schooljaar de bewegingslessen voor de
groepen 3 t/m 8. Voor een aantal groepen werken we volgend schooljaar met blokuren; we clusteren de
bewegingstijden tot een langer gymmoment in de week.
Hieronder leest u het rooster voor het nieuwe schooljaar.
*Maandagmiddag:
De Catalpa’s,
De Linden
De Dennen, samen met groep 5 van de Hazelaars (bloktijd)
*Dinsdagmiddag:
De Linden
De Catalpa’s
De Berken, samen met groep 3&4 van de Hazelaars (bloktijd)
De bewegingslessen starten direct in de eerste schoolweek.

Ateliers

Ateliers skeeleren, wat een feestje….alle hulpouders, bedankt voor jullie ondersteuning en begeleiding tijdens
deze atelierronde!
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Staking 12 september 2018
Opnieuw vragen wij uw aandacht en steun voor een stakingsdag. We hebben in 2017 al een prikactie (27
juni) en 2 stakingsdagen (5 oktober en 12 december) achter de rug. Vervolgens is er een estafettestaking
ingezet waarbij alle provincies na elkaar een dag staken. Op woensdag 12 september zijn de provincies ZuidHolland en Zeeland aan de beurt. Het PO-front, waarin werknemers en werkgeversorganisaties verenigd zijn,
blijft druk uitoefenen op de politiek in het belang van het onderwijs.
Er is sinds de start van de acties wel iets gebeurd. Er is structureel 450 miljoen Euro beschikbaar gesteld voor
werkdrukvermindering. Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe –kortdurende- CAO waarin een
begin wordt gemaakt met het optrekken van lerarensalarissen in de richting van het salarisniveau in het
voortgezet onderwijs. Het door de overheid beschikbaar gestelde bedrag van 270 miljoen Euro is echter niet
voldoende. De lerarensalarissen in het primair onderwijs blijven te ver achter ten opzichte van het
voortgezet onderwijs, waardoor het vak niet aantrekkelijk genoeg is.
In de nabije toekomst verwachten we een serieus lerarentekort met alle gevolgen van dien. Op de scholen
van Morgenwijzer is dat nu al merkbaar bij het rondkrijgen van de personeelsformatie voor het nieuwe
schooljaar en bij het zoeken naar vervanging voor zieke medewerkers. Dat betekent dat bij ziekte van
leerkrachten, groepen soms moeten worden verdeeld, opgevangen worden door een onderwijsassistent of
zelfs vrijaf krijgen. We willen niet dat kinderen langdurig zonder leerkracht komen te zitten.
Wij zullen daarom nogmaals een duidelijk signaal moeten afgeven. De actiebereidheid is groot. Het College
van Bestuur van Morgenwijzer onderschrijft de argumenten van het PO-Front en adviseert de scholen 12
september gesloten te houden. Vele medewerkers zullen gebruik maken van hun stakingsrecht en gehoor
geven aan de oproep van vakbonden en werkgevers om te staken.
Dit betekent dat ook onze school op woensdag 12 september gesloten is.
Staken is een middel waar we niet graag naar grijpen. Nu stoppen met actievoeren betekent echter dat door
een tekort aan leerkrachten, de kwaliteit van het onderwijs achteruit zal gaan. Uiteraard zijn wij ons ervan
bewust dat u (samen met heel veel andere ouders in Nederland) geconfronteerd wordt met de gevolgen van
deze actiedag. Dat betreuren wij, maar vragen begrip voor het feit dat dit middel voor ons op dit moment de
beste manier is onze zorgen over het onderwijs aan huidige en toekomstige leerlingen onder de aandacht te
brengen.
Wij vragen u op woensdag 12 september zelf voor opvang van uw kind(eren) te zorgen.

Vakantierooster inclusief studiedagen en vrije middagen schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
22 okt. t/m 26 okt. '18
Kerstvakantie
24 dec. '18 t/m 4 jan. '19
Voorjaarsvakantie
25 feb. t/m 1 mrt. '19
Meivakantie
19 apr. t/m 3 mei '19
Hemelvaart/Pinksteren 30 mei t/m 14 juni '19
Zomervakantie
22 juli t/m 30 aug. '19
Studiedagen:
Maandag 1 okt. '18
Maandag 19 nov. '18
Vrijdag 22 febr. '19
Vrijdag 28 juni '19
Vrije middagen:
Vrijdagmiddag 21 dec. '18
Vrijdagmiddag 19 juli '19
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Reminder namen van de verschillende groepen:
De Kastanjes → groep 1-2
De Hazelaars → groep 3B-4B-5B
De Berken→ groep 3-4
De Dennen → groep 5-6
De Linden → groep 6B-7B
De Catalpa’s → groep 7-8

Wij wensen u alvast een heerlijke, zonnige zomervakantie toe en hopen u samen met uw
kind(eren) op maandag 27 augustus weer op school te kunnen verwelkomen!
Met vriendelijke groet, Karin Klein
Directeur obs De Populier
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