Dynamiek
Februari ‘22
Beste ouders/ verzorgers,
Na de vakantie…
Wij zijn erg verheugd dat de corona maatregelen na de vakantie weg zullen zijn. Wij hoeven geen
mondkapjes meer te dragen in school, kinderen mogen weer samenwerken en leren en wij kunnen
elkaar weer persoonlijk spreken. De school is heel lang dicht geweest voor u als ouder. Wij begrijpen
dat sommigen van u weer graag eens in de school wil komen. U bent daarvoor ook zeker welkom. Wij
vragen u echter om dit nog niet meteen na de vakantie te gaan doen. Wij weten allemaal dat corona
niet verdwenen is en dat als leerkrachten positief getest zijn, zij dan vijf dagen in quarantaine
moeten. Hierdoor kan de continuïteit van ons onderwijs weer in gevaar komen.
Ook hebben wij gemerkt dat zowel leerkrachten als kinderen het rustiger vinden dat er 's morgens
geen ouders meer in school zijn. De lessen beginnen hierdoor op tijd en we zien dat kinderen
zelfstandig ook meer kunnen dan dat wij denken. Wij denken erover om deze afspraak zo te houden
en daarnaast in te zetten op ander kijkmomenten voor ouders als thema afsluitingen, ouderlessen
van de Kanjertraining etc. Na schooltijd bent u ook altijd welkom om samen met uw kind even in de
klas te komen kijken naar een gemaakt bouwwerk of knutselwerk o.i.d.. Houdt u er hierbij wel
rekening mee dat de leerkrachten na schooltijd ook eerst pauze hebben en niet altijd meteen
beschikbaar zijn voor een gesprek.
Wij gaan na de voorjaarsvakantie als team, in overleg met de MR van Dynamis, vergaderen m.b.t.
hoe wij dit in de toekomst willen gaan vormgeven. Wij houden u hiervan op de hoogte.
De ouderbetrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Wij vinden het fijn om u als ouder te ontmoeten
en zo korte lijntjes te hebben over de ontwikkeling van uw kind. De ouderhulp is voor ons ook
essentieel om ons onderwijs nóg mooier te maken.
Wij wensen u een fijne vakantie en zien alle kinderen graag weer terug op maandag 28 februari
Team Dynamis

Afscheid juf Demi
Vandaag, 18 februari, heeft juf Demi na 4 jaar afscheid genomen van onze school. Zij heeft een
nieuwe baan gevonden op een andere school. Ze heeft dit afscheid gezellig gevierd met haar klas en
ons als team. Wij wensen haar veel plezier en energie in haar volgende baan.
Demi, bedankt voor je inzet!
Even voorstellen
Wij zijn blij dat wij u mogen voorstellen aan twee nieuwe collega's die na de vakantie ons team
komen versterken
Hallo allemaal
Ik ben Marja van der Stel en zal vanaf 2 maart op woensdag , donderdag en vrijdag
de juf zijn in groep 7 van basisschool Dynamis. Ik woon in Middenbeemster met
mijn man, mijn zoon en met een hond en een papegaai. Verder heb ik 2 dochters
en ben ik oma van een lieve kleindochter waar ik op maandag oppas. Ik ben 32 jaar
werkzaam in het onderwijs, waarvan de afgelopen 26 jaar in de Beemster en heb
alle groepen in deze jaren wel een keer voorbij zien komen. Na al
deze jaren onderwijs blijft het nog altijd mijn hobby om de dag met de kinderen
door te brengen. Geen dag is hetzelfde. Ik hoop op basisschool Dynamis veel leuke,
gezellige en leerzame momenten met uw kind te mogen doorbrengen.
Tot snel en vriendelijke groeten van Marja van der Stel.

Beste ouders/verzorgers.
Het komende schooljaar ben ik Marco de Vent 30 jaar jullie nieuwe
Vakdocent gym. De afgelopen jaren heb ik op verschillende basisscholen
lesgegeven. Vanaf 28 februari 2022 kom ik op maandag en dinsdag de
sportlessen verzorgen in sporthal de Kers. Ik heb erg veel zin om bij jullie op
school te komen lesgeven
Sportieve groet,
Meester Marco.
Algemene gymafspraken.
- In de gymles draagt iedereen gymkleding: (korte) sportbroek en t-shirt.
- In de gymles draagt iedereen zaalschoenen. Wij raden het dragen van turnschoentjes af!
- Sieraden zijn af.
- Lang haar in een staart met elastiekje.
- Kauwgum is verboden.
- Als er om een bepaalde reden niet mee kan worden gedaan, neemt de leerling een briefje
van de ouders/verzorgers mee.

Gymrooster 2021-2022
Tijd

Maandag

08.15-09.00 uur

Groep 8 A (meester Ruben)

09.00-09.45 uur

Groep 8 B (juf Mirjam)

09.45-10.30 uur

Groep 7 (juf Malika)

10.30-11.15 uur

Groep 6 (juf Miriam)

11.15-11.45uur

Pauze

11.45-12.30 uur

Groep 5 (juf Racella)

12.30-13.15 uur

Groep 4 (juf Davinia)

Groep 8A gaat op maandag zelfstandig naar sporthal De Kers. De andere groepen gaan onder
begeleiding van een leerkracht van en naar de sporthal. Groep 4 eindigt de dag dus gewoon op
school.
Tijd

Dinsdag

08.45-09.30 uur

Groep 2/3 (juf Jacqueline)

09.30-10.15 uur

Groep 4 (juf Davinia)

10.15-11.00 uur

Groep 6 (meester Chris)

11.00-11.45 uur

Groep 7 (juf Malika)

11.45-12.15uur

Pauze

12.15-13.00 uur

Groep 8 A (meester Ruben)

13.00-13.45 uur

Groep 8 B (juf Mirjam)

Groep 8B gaat zelfstandig vanaf sporthal De Kers naar huis. De andere groepen gaan onder
begeleiding van een leerkracht van en naar de sporthal. Groep 2/3 begint dus gewoon op school.
Groep 2/3 Jacqueline en groep 5 Paul geven één keer per week/of om de week zelf les (De Kers).
De andere groepen hebben twee keer per week les van de vakleerkracht.
Schoolplein
In de week van 30 mei gaan er tuinmannen aan de slag om een begin te maken met het opknappen
van ons schoolplein. Over de betonnen buis komt een glijbaan en er komt een waterpomp in de
buurt van de zandbak. Verder worden er herstelwerkzaamheden gedaan van o.a. de houten paaltjes
bij de zandbak.
Toestemming ouderapp Kwieb
Wij willen graag foto's van activiteiten plaatsen in onze oudersapp Kwieb. Er zijn echter veel ouders
die hiervoor nog niet de toestemmingsvragen hebben ingevuld. Het vriendelijke verzoek om dit in te
vullen in de ouderapp, zodat wij weten welke kinderen er wel/ niet op de foto mogen.

Stichting netwerk organiseert ouder en kind weekend
Inschrijving 1 ouderweekend 2022
Stichting Netwerk organiseert een heerlijk weekend naar Texel voor alleenstaande ouders met
kinderen. Lekker genieten van een heerlijk weekend op het eiland in een groepsaccommodatie.
Naast ontspanning in de natuur en lekker eten worden er volop spelletjes gespeeld en leuke
activiteiten
ondernomen.In dit
weekend brengen we ouders met
elkaar in verbinding en vaak
ontstaan er nieuwe vriendschappen.
Stichting Netwerk organiseert het
Ouder en kind weekend alweer voor
de 17e keer.
Het weekend is bedoeld voor
Hoornse vaders en moeders die hun
kind(eren) alleen opvoeden. Het
verblijf is in een prachtige omgeving
met bos, strand, duinen en zee.De
sociaal werkers van de stichting
bedenken elk jaar een gevarieerd
programma.Er wordt natuurlijk ook
tijd vrij gemaakt om iets leuks met
het eigen gezin te doen.
Dit jaar is het weekend 17, 18 en 19
juni 2022. Kosten bedragen € 65,00
per gezin, betalen met de
cultuurstrippenkaart is ook mogelijk.
Gezinnen kunnen zich vanaf 14
februari aanmelden via Sociaal
werker
Stefanie
Strijker
via
s.strijker@netwerkhoorn.nl
ook
voor vragen kunt u hier terecht.
Na
aanmelding
volgt
een
kennismakingsgesprek. Er is plaats
voor zo'n 30 Hoornse gezinnen.
Gezinnen die al eerder hebben
deelgenomen
kunnen
zich
aanmelden vanaf 4 maart wanneer
er plekken over zijn.
Oudertevredenheidsonderzoek

Uw mening is belangrijk voor ons. Afgelopen maandag hebben we u een email gestuurd
voor deelname aan ons oudertevredenheidsonderzoek. Tot nu toe hebben 39 van de 219
ouders gereageerd, dit is 18%. Wij zouden graag zoveel mogelijk antwoorden ontvangen. De
oudergeleding van de MR geeft ook aan dat het voor hen erg belangrijk is om te horen wat
er speelt bij ouders. Iedereen die een link voor de vragenlijst heeft ontvangen, mag de link
invullen. Dit kan dus ook betekenen dat beide ouders de vragenlijst apart invullen. De
resultaten zijn anoniem en zullen wij gebruiken om ons onderwijs nóg mooier te maken.

Gevonden voorwerpen

NSCCT
In het verslag van uw kind staat vanaf groep 4 ook een NSCCT score vermeld. Er kwamen een aantal
vragen van ouders over wat dit precies inhoudt. Wij zullen dit ook gaan toevoegen aan het
voorwoord van het verslag en lichten dit hier ook even kort toe. De NSCCT staat voor Niet Schoolse
Cognitieve Capaciteiten Test
Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen: “ze presteren
onder hun niveau”. De NSCCT (Niet Schoolse Capaciteiten Test) helpt deze leerlingen op te sporen.
De NSCCT geeft de school een betrouwbare en valide indruk van het leerpotentieel (algemene
intelligentie) van de leerling in de groepen 4 tot en met 8. We nemen deze test jaarlijks in groep 4
t/m 7 klassikaal af en gebruiken o.a. deze uitslag als één van de gegevens om in groep 8 het advies
voor het VO te bepalen.
Studiedag 31 januari
Tijdens deze studiedag zijn wij als team verder gegaan met het EDI traject. Dit is een manier om
effectiever instructie te geven aan kinderen. Hierbij is het werken aan een bepaald haalbaar doel erg
belangrijk. Deze nieuwe manier passen wij gelijk toe in de lessen. Vooral bij onze nieuwe
rekenmethode gaat dit erg goed. Tijdens de studiedag van 30 maart a.s. zullen wij hiermee verder
gaan.

