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Agenda
Vr 8 feb
15 feb
18 t/m 22
25 feb t/m
8 maart

Gespreksbriefjes mee
Overblijfbrief
Rapporten mee
Voorjaarsvakantie
Rapportgesprekken en
definitief advies gr 8

Weekinfo
Afgelopen week mocht ik weer beginnen
met werken na een uitgebreid verlof.
Leuk om iedereen weer te spreken en te
zien. Wat is het weer heerlijk om op De
Zilvermeeuw te zijn! Mijn werkdagen zijn
dinsdag, woensdag en donderdag.
Afgelopen dinsdag hebben wij een
studiedag gehad
We hebben een start gemaakt met het
borgen van de werkwijze hoe wij op De
Zilvermeeuw werken in Units. We
hebben met elkaar gesproken over
effectieve instructies. We proberen voor
de kinderen het werk steeds
inzichtelijker te maken, zodat zij ook zelf
eigenaar worden van hun eigen
ontwikkeling en een kritische houding
gaan aannemen.
In unit 1 zijn we tijdens de studiedag
verder gegaan met het portfolio.
Hiermee willen we de ontwikkeling van
de kleuter in beeld brengen. We
onderscheiden een verzamelmap en een
trots-op-map. Wat het kind of de
leerkracht wil bewaren komt in de
verzamelmap. Daaruit wordt drie keer
per jaar door de leerling een keuze
gemaakt en dat komt dan in de trots-opmap. Te denken valt aan foto’s van spel
in de breedste zin van het woord
(bouwhoek, huishoek, buitenspel,
gymmen) tekeningen, schilderijen,
tweedimensionale knutselwerkjes,
weektaken, etc.
We zullen starten met de kleuters uit
groep 1 omdat het ook voor ons een
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leerproces is wat we onder de knie
moeten krijgen.
Unit 2 heeft een begin gemaakt met een
analyse n.a.v. de Cito-toetsen om de
kinderen nog beter te kunnen begeleiden
met waar ze moeite mee hebben.
In de klassen hebben we de materialen
per groep en/of per vak bij elkaar
gehangen, zodat het overzichtelijker is.
We hebben nu ruimte om de doelen van
de les duidelijk zichtbaar te maken in de
klas. We bedoelen daarmee dat de
kinderen kunnen zien waar de les die
dag over gaat en wat ze precies leren.
In de klas is een leeshoek gemaakt, een
kieskast vol met taalspellen en ook een
kieskast met rekenmaterialen/spellen.
Unit 3 wil na de vakantie
bewegingslessen gaan invoeren. Op het
gebied van rekenen willen wij doelen op
papier zetten. De kinderen krijgen in hun
ontwikkelingsmap een doelenblad,
waarop zij kunnen aangeven welke
doelen ze al beheersen. Op die manier
kan er meer ingesprongen worden op het
niveau van de kinderen.
Namens het team, Fenna Stol
Resultaten jaarlijkse leerlingenquête over veiligheid.
De kinderen hebben afgelopen week een
vragenlijst over veiligheid ingevuld. De
conclusie van het rapport geeft het
volgende aan:
Bs De Zilvermeeuw scoort als school een
3,57 (3.0 is voldoende). Daarmee scoort
de school goed.
Ik voel me veilig op school; ik geef de
school voor veiligheid het cijfer 8,4.
Ik heb het naar mijn zin op school; ik
geef de school het cijfer 8,0.
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In juni 2018 gaf het rapport het
volgende aan:
Bs De Zilvermeeuw scoort als school een
3,39. Daarmee scoort de school ruim
voldoende.
Welk rapportcijfer geef je de school?
Cijfer 7,4.
We zien dus een flinke stijging ten
opzicht van vorig jaar. Tevens scoren we
dit jaar op alle vragen in het groen en
ook boven de schoolnorm 3,2. Geweldig
toch!?
10-minutenbriefje
Alle kinderen krijgen morgen een 10minuten briefje mee. Wilt u deze zo
spoedig mogelijk, docht uiterlijk 13
februari, weer inleveren?
Overblijf
Al jaren organiseren Nettie en Miriam de
overblijf. Dit doen zij ontzettend goed en
trouw. Miriam is ziek geworden en is
daardoor helaas niet in staat om de
overblijf te organiseren. Nettie geeft
daarbij aan dat zij het een mooi moment
vindt om te stoppen. Gelukkig maakt zij
dit schooljaar nog af en kan zij eventueel
het stokje aan iemand doorgeven.
De andere overblijfouders geven aan dat
zij de coördinatie niet willen/kunnen
overnemen. Tevens vinden zij het goed
geweest en kunnen zij op hun huidige
werk meer uren gaan draaien. We willen
alle dames ontzettend bedanken voor
hun geweldig inzet. Iedere dag weer de
mail checken hoeveel kinderen er
overblijven, de betalingen regelen,
materiaal bestellen, ouders regelen en
elke keer trouw komen, is echte passie.
Wat fijn dat we zo op jullie konden
bouwen!
Wat betekent dit voor het overblijven op
De Zilvermeeuw?
Mochten we het huidige model willen
behouden, dan zijn we op zoek naar
twee nieuwe overblijfcoördinatoren.
Coördineren van de overblijf houdt in:
 elke dag de mail checken hoeveel
kinderen er komen.
 Bij het aantal leerlingen, het
juiste aantal ouders regelen. Dit
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betekent ’s ochtends soms extra
ouders bellen om te vragen of zij
kunnen overblijven.
 De betalingen moeten gedaan
worden voor zowel de
overblijfouders als voor de
kinderen.
 Er moet een balans opgemaakt
worden.
 Tevens wordt er ook wel eens
materiaal aangeschaft waar de
kinderen mee kunnen spelen.
Dit regelen is allemaal tegen betaling
van een vrijwilligers vergoeding (ca.
€4,50 per uur)
Daarnaast zijn we op zoek naar
vrijwillige ouders die kunnen overblijven.
Wat wordt er van een overblijfouder
verwacht?
 Goed kunnen omgaan met
kinderen
 Structureel kunnen en komen
opdagen.
Dit allemaal tegen een betaling van een
vrijwilligers vergoeding (ca. €4,50 per
uur)
Mocht deze manier van overblijven niet
gerealiseerd kunnen worden, zullen wij
op zoek moeten naar alternatieven.
Morgen krijgen de kinderen allemaal een
brief mee waar u op kunt aangeven of u
bereid bent om overblijfouder te worden.
Leerlingenraad
Notulen leerlingen raad 7 februari 2019
Door: jonathan Zonneveld
Zoals u weet hebben wij dit jaar een
spaar actie gehad bij de jumbo, voor
jumbo punten en daarmee hadden we
wel 289,33 euro opgehaald en daarmee
konden wij natuurlijk veel leuke
speeltoestellen kopen. Dit hebben we
allemaal bestelt:
2 Basketballen
4 lolaballen
Zandfiguren voor de kleuters
2 springtouwen
4 foam frisbees
2 foamballen
4 tennissets
2 dozen stoepkrijt
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Dit waren onze ideeën voor volgende
keer:
Potloden in een bakje mooi
georganiseerd met alle punten er aan en
alle kleuren erin
Een mooie boom ( een beetje volgroeid
zodat hij er niet uitgehaald kan worden
Museum Unit 2
Ik ging met mijn mama naar het pieter
vermeulen museum.
In de auto en toen we er waren gingen
we de flesjes op de tafel zetten en we
gingen een filmpje kijken.Hij ging over
afal en daar na gingen we speletjes
spelen. Je mogt bij een speletje geen
kauwgom aan raaken en bij het anderen
speletje moes je afal schijden en dat was
ons laatste speletje en doen der na ging
we ons flesjes paken. We gingen ons
flesje pletten met een kikker daar moes
je op staan met je voeten doen daar na
gingen we naar school waren heel efen
en doen daar na gingen we naar huis
tobias groep 4 uni 2
Bakker Unit 3
De winnaars van heel de zilvermeeuw
bakt dat zijn de kinderen van de
bovenbouw en de kinderen van de
onderbouw. We zijn naar Banket
Bakkerij Leek geweest. Het was super
leuk en interessant hoe ze alles deden.
We kregen ook een rondleiding door een
bakker die daar werkt. We waren met
drie auto`s erheen geweest. De
rondleiding was ook echt leuk we waren
in een hele grote koelkast geweest
iedereen had het koud toen we daar
waren. De bakker zei ook dat ze geen
glas gebruikte om uit te drinken omdat
als het viel kwamen er stukjes glas in
het deeg en dan kan je het weg gooien
en ik denk dat je liever geen glas in je
gebakje of taart wilt en omdat ze
daarom papieren bekertjes hadden en
dat is ook goed voor het milieu. We
waren ook bij bakkers die chocolade
harten maakte geweest. En de meneer
ernaast maakte paaseieren voor passen
ze maken 6 weken voor passen al paas
dingen. Super lekker maar ja het is voor
passen. We kregen ook een cup cake en
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daar mochten we dan zelf slagroom op
doen en een figuurtje zoals een panda
hoofdje een clown hoofdje en een
leeuwen hoofdje. Daarna mochten we
dus het cup cakeje opeten. De ouders
kregen ook. We waren ook in de opslag
kamer geweest. En daarna gingen we
naar waar de auto`s en allemaal kisten
stonden we mochten ook in een busje
kijken daar zat achterin een hele grote
vriezer om daarin de gebakjes of taartjes
te vervoeren. Op het einde ging de
bakker ons vragen stellen zoals wat je
later wilt worden. Toen gingen we. We
pakten onze jassen en liepen naar voren
in de bakkerij we kregen nog ijsmuntjes
en als je die inlevert krijg je een gratis
ijsje. We zeiden doei en we gingen terug
naar school met de auto.
Geschreven door Iris
De winnaars van heel de zilvermeeuw
bakt dat zijn de kinderen van de
bovenbouw en de kinderen van de
onderbouw, zijn naar banket bakkerij
leek. We zijn met drie auto’s daar heen
gereden en hebben daar een leuke
rondleiding we hadden de rondleiding
van een bakker gekregen die daar werkt
en we hebben van alles geleerd zoals dat
je geen glas mag hebben want als je dat
laat vallen dan kan dat in het deeg
komen en dan moeten ze al het deeg
weg gooien want anders heb je een
gebakje of taart en dat zit er opeens glas
in en dat wil je natuurlijk niet en we
hebben gezien hoe iemand harten van
chocolade maakt en de meneer die ons
rondleidde zei ook dat ze al bezig waren
met passen iemand was paaseieren van
chocolade aan het maken en iemand was
hazen maken. We zijn ook in de grote
koelkast geweest en daar was het zo
koud dat je zelfs ijs zag liggen, en we
zijn ook bij de bus wezen kijken en daar
zit ook een koelkast in want als een
gebakje koud moet blijven is dat wel
handig. We hebben ook de moeder van
Alicia en Priscilla gezien ze werkt daar
zo. We hebben ook cup cakes gekregen
we mochten er ook slagroom op doen en
een diertje en\of mensje, de ouders die
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mee waren mochten ook wat uitkiezen
dat duurde wel een beetje lang dus de
meneer die ons rondleidde stelde ons
vragen bijvoorbeeld welk beroep wil je
later doen, toen de ouders klaar waren
pakten we de jassen en liepen uit de
keuken en liepen naar voren en toen riep
de meneer ons nog voordat we weg
gingen toen kregen we een muntje en
daar kan je een ijsje van kopen en als je
een broer of zus had kreeg je der twee
en\of meer dat was heel leuk en de gene
die mee waren kregen der ook een.
Geschreven door Anouk
Banketbakkerij Leek
De Zilvermeeuw heeft de 1ste prijs
gewonnen.
De banketbakkerijLeek is in Beverwijk
vandaar deze informatie. Toen we er
waren kregen we heel veel dingen te
zien zoals de vrieskast, een koelbus en
een trilplaat, 6 grote vrieskasten en de
voorraad van de taarten en de cupcakes.
En je zal het niet verwachten maar
beginnen altijd 6 weken eerder dan de
feestdag zelf. We kregen een bepaalde
cupcake die we mochten versieren en
daarna opeten. En de cupcakes en de
taarten gaan allemaal naar hotels en
restaurants. Toen we weggingen kregen
we een munt voor de zomer voor een
gratis ijsje of waterijsje. Ze hebben geen
deur in de werkplaats en ook geen glas,
want de deuren zorgen voor bacteriën en
glas zorgt voor gevaar op de grond. Er
zijn veel kinderen die later banketbakker
willen worden. De mensen die er
werkten vonden het leuk om bezoek van
de kinderen te krijgen. Het was heel
leuk.
Geschreven door Quinn en Adam
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