
 

 

  

  
        
             
            
           Nieuwsbrief, november 2022 
Beste ouders, 
 
 
Vanuit het team 
De eerste maandag na de herfstvakantie is het team gestart met een IPC training. We 
hebben gesproken over het volgen van de ontwikkeling van de kinderen. Welke 
vaardigheids- en kennisdoelen worden aangeboden en in hoeverre beheersen de kinderen 
de doelen? Hoe volgen we dit en maken we dit zichtbaar voor kinderen en ouders? Er was 
tijd voor kennis ophalen en uitwisselen, maar ook om het IPC thema voor de komende 
periode klaar te maken. 
Einde van deze studiedag hadden we nog een actief teamuitje in de binnenstad van Leiden. Heerlijk 
om het team even te zien ontspannen en genieten. Nu kijken we uit naar de laatste maanden van het 
kalenderjaar, waar nog voldoende te doen is.  
 
Nadia 
Geregeld krijgen we de vraag hoe het met juf Nadia is. Ze wordt door kinderen en ouders gemist in de 
school. Nadia heeft zich afwezig moeten melden in verband met haar ernstig zieke dochtertje. Op dit 
moment wordt haar dochter behandeld. Het zijn zware behandelingen en we hopen allemaal dat de 
behandelingen haar dochter weer beter maken. We wensen onze lieve collega Nadia en haar gezin 
heel veel sterkte en kracht!  
 
Voortgangsgesprekken 
De eerste voortgangsgesprekken zijn in november (21 t/m 24 nov.) gepland. Dit is 
een gesprek tussen ouders en de leerkracht, na schooltijd. Deze staan los van de 
rapporten. De gesprekken zijn op school, tenzij u van te voren specifiek aangeeft dit 
digitaal te willen.  
U krijgt een uitnodiging via SchouderCom om u in te schrijven. We verwachten van 
alle ouders die worden uitgenodigd dat zij zich inschrijven voor het 
voortgangsgesprek.  
Tijdens het gesprek wordt gesproken over de voortgang en de ontwikkeling van uw kind. De leerkracht 
neemt u mee in de observaties en tussenresultaten. Ook kan dit moment worden gebruikt door de 
leerkracht om bijvoorbeeld de evaluatie van de remedial teaching of ondersteuning van de onderwijs 
assistent met u te bespreken. Ook kunt u uw ervaringen en bevindingen delen. Deze gesprekken zijn 
bedoeld om elkaar te informeren en passende plannen en ondersteuning voor de leerling met elkaar 
af te stemmen.  
 
SOL 
In de vorige nieuwsbrief werd u geïnformeerd over de inzet van SOL op onze 
school op donderdagmiddag. De scholen vinden de inzet van de 
jeugdmakelaars niet helemaal zinvol. Onlangs is een eerste evaluatie geweest 
en de inzet wordt direct aangepast. De jeugdwerkers zullen na schooltijd niet 
meer op het plein te vinden zijn. 
Een jeugdwerker van SOL (Nick/Lisa) zal 2x per week meelopen met de overblijf. Zij zijn géén 
overblijfkrachten. Zij leggen de focus op leerlingen die meer aandacht nodig lijken te hebben tijdens 
de pauze. Op een laagdrempelige manier zullen zij met de leerling het gesprek aangaan en op zoek 
gaan naar activiteiten waar de leerling zich prettig bij voelt. Het kan zijn dat de jeugdwerker voorstelt 
aan het kind om aan te sluiten bij de reeds bestaande activiteiten van SOL. Mocht het kind buiten 
schooltijd dit willen, is het aan de ouders en het kind om dit samen af te stemmen.  
SOL gaat de ouderbetrokkenheid anders vormgeven. Zij zullen gaan inzetten op de behoeftes van 
ouders door koffiemomenten en informatiebijeenkomsten organiseren. Mocht u een tip of een 
behoefte hebben, is het goed deze te vertalen naar het Buurthuis on/of de jeugdmakelaars Nick en 
Lisa.  



 

 

 
 
 
 
 
Energielasten 
Zoals iedereen in Nederland, hebben wij ook te maken met hogere energielasten. De Stevenshof 
school maakt gebruik van stadsverwarming. Het tarief van de stadsverwarming schiet omhoog omdat 
deze is gekoppeld aan de gasprijzen. De hoge energieprijzen in combinatie met het ventileren (lees 
ramen en deuren open) van de lokalen bezorgt ons de nodige zorgen. Op stichtingsniveau wordt 
besproken hoe de hoge energierekening niet ten koste gaat van de kwaliteit van het onderwijs.  
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt op dit moment in kaart hoe groot het 
probleem in het onderwijs is. Uiterlijk 1 december 2022 stuurt het ministerie een plan voor de stijgende 
energiekosten in het onderwijs naar de Tweede Kamer. 
 
Centrum voor Jeugd en Gezin 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert in samenwerking met 
psycholoog en opvoedkundige Tischa Neve op 17 november 2022 een gratis 
webinar ‘Help (en hoera) een scherm’ voor ouders/opvoeders van kinderen 
tussen de 1 en 9 jaar. Onze kinderen groeien op met tablets en smartphones. Ze 
zijn er heel jong al superhandig mee. Maar deze online wereld kent ook gevaren en risico’s. Kortom, 
waar doe je goed aan als ouder? In dit webinar geeft Tischa Neve tips hoe je met je kinderen en 
schermen om kunt gaan en hoe je mediaopvoeding goed kunt voorbereiden.  Meer over deze webinar 
leest u op deze website. 
 
Ook organiseert het CJG in december een webinar ‘Kind en Media’ omtrent mediawijsheid. Er is een 
webinar speciaal bedoeld voor ouders van kinderen van 4 tot en met 8 jaar en voor ouders van 
kinderen van 9 tot en met 12 jaar. Beeldschermgebruik door kinderen. Daar kun je je wel eens zorgen 
over maken. Tijdens deze avond bespreken we de voor- en nadelen van het gebruik van 
beeldschermen en online media door kinderen. Je krijgt tips hoe je je kind mediawijs opvoedt. Meer 
info over deze webinars leest u op deze website. 
 
Week van de Mediawijsheid 
MediaMasters is een spannende serious game over de kansen en gevaren van digitale 
media. Leerlingen bouwen basiskennis op over mediawijsheid terwijl spelenderwijs ook 
taalvaardigheid en waar relevant basale rekenvaardigheden aan de orde komen. 
Groep 7 en groep 8 strijden tijdens de Week van de Mediawijsheid (3 t/m 11 
november) tegen duizenden andere klassen om de titel ‘Meest mediawijze klas van Nederland’. 
 
Sint en Piet 
De eerste voorbereidingen voor een gezellig Sintfeest zijn weer getroffen. We hebben 
goede hoop dat de beste man met zijn Pieten onze school ons weer zal bezoeken. Juf 
Kim is de ‘eventmanager’ van de school. Zij zal eerdaags de plannen en benodigde 
ouderhulp met u delen. In de jaarkalender is te lezen dat we op maandag 14 november 
lootjes trekken met groep 5, 6, 7 en groep 8. Ook staat op de kalender dat we op 
woensdag 16 november de school willen versieren. Hoe, wat en wanneer zal Kim verder 
communiceren. 
 
Juf Amy 
Juf Amy is nog altijd aan het genieten van haar tweeling, samen met meester Daan.  
Maud en James groeien en ontwikkelen prima. De ene nacht verloopt fijner dan de andere nacht, 

maar dat hoort erbij 😉 Het einde van het bevallingsverlof van juf Amy is in zicht. We verwachten haar 

half november weer op school. Ze zal groep 4 op maandag en dinsdag overnemen en op vrijdag zal 
zij groep 3b overnemen. Met een gezonde dosis tegenzin, kijkt ze er ook weer naar uit te beginnen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team obs de Stevenshof    

https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3539&ForcePreview=cursus
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3170&ForcePreview=cursus

