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Agenda
5 april
6-12 april
9 april
10 april

Theor. Verkeersexamen gr 7
lessen ontwerpen gr 5-6
schoolfotograaf
Tentoonstelling schilderen
groep 7
17/18/19 april Eindtoets groep 8
20 april
Koningsspelen, Greetje trouwt
27 april
Koningsdag start meivakantie
14 mei: weer naar school
21 mei
2e Pinksterdag
Mini theater 11.30 -12.00 uur

23 mei
30 mei

groep 5 & 1
groep 6 & 2

Algemeen
Pasen. De lente.
Symbolen van een nieuw begin, van nieuw leven.
Ook in onze tuin willen we het nieuwe leven weer kunnen aanschouwen. Natuurlijk de
prachtige nieuwe beuk die we hebben gekregen van De Rotaryclub OosterbeekKabeljauw. En ook de kleurige plantjes die door de oudercommissie zijn geleverd en
geplant. Omdat we al het groen de kans willen geven goed te groeien zijn wat stukken
tuin afgezet. Nu nog provisorisch, met een lint, later worden dit tuinhekjes.
Vriendelijke groeten,
Arjanne van Leeuwen

Enquêtes
Inmiddels zijn de verschillende enquêtes bij kinderen en ouders afgenomen en gesloten.
Bijna alle kinderen van groep 5 t/m 8 hebben de vragenlijst over Veiligheid ingevuld. We
krijgen dikke voldoendes van de kinderen;
- Een 7,6 voor veiligheid
- Een 8 voor het naar de zin hebben op school
De kinderen geven wel aan dat hun juf/meester beter moet optreden als ze bang zijn
voor een ander en wanneer iemand aan hun spullen zit. Daarnaast vinden ze dat ze zelf
meer tegen pesten moeten doen.
De uitslagen worden met de leerkrachtenen in de klassen besproken.
De ouderenquête is 75 keer volledig ingevuld. We hebben 142 gezinnen op school. Dat
zou betekenen (als er 1 per gezin is ingevuld) een responsepercentage van bijna 53% .
Dat is goed.
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De top drie volgens de ouders is als volgt:
- Afstemming → leerkrachten weten wat de kinderen nodig hebben
- Leertijd → dit gaat over schooltijden, lesuitval etc.
- Pedagogisch handelen → u vindt de leerkrachten vriendelijk en positief tegen de
leerlingen
U vindt echter dat de school u beter zou moeten informeren over de dagelijkse gang van
zaken in de school, of wat de verbeterpunten zijn. Daarnaast vindt u dat de school niet
voldoende optreedt bij pesten misverstanden of ruzies.
Graag willen we met u in gesprek. In gesprek over de verschillende onderdelen en uitslag
van de enquête. Als school willen we een 2-tal gespreksavonden organiseren waar
willekeurig ouders voor worden uitgenodigd om met ons te komen praten. U kunt
uitleggen wat wij beter moeten doen en vragen stellen waarom wij de dingen doen zoals
we ze doen.

Handelen bij conflicten en pesten
In de afgelopen periode zijn er een aantal momenten geweest waarop er sprake was van
grensoverschrijdend gedrag (vechten/ pesten). Dit heeft geleid tot een gevoel van
onveiligheid voor kinderen. Dat trekken wij ons aan.
Voor ouders en kinderen is het niet duidelijk dat er maatregelen zijn getroffen.
Het heeft ons doen realiseren dat wij echt moeten kunnen terugvallen op een vast
stappenplan. Als team hebben we ons stappenplan nog eens goed onder de loep
genomen en her en der aangescherpt. In het huidige stappenplan zit een gedegen
opbouw. Van stappenplan naar protocol naar evt. schorsen en/of verwijderen. Er is
ruimte voor gesprek met het kind dat het gedrag vertoont en er kan een passende straf
gegeven worden. Ouders worden op de hoogte gesteld of worden op school geroepen
voor een gesprek.
Op deze manier zullen wij het grensoverschrijdend gedrag eerder in beeld hebben en
vanaf het begin aanpakken.
Het stappenplan wordt vanaf groep 4 in werking gesteld. Voor de groepen 1 t/m 3 geldt
het stappenplan nog niet. Wel zullen we ouders steeds op de hoogte stellen wanneer
nodig en gaan we op zoek naar een alternatief om kinderen te helpen.
Waar te vinden? Handelingswijzer fysiek geweld/pesten is op te vragen bij de
schoolleiding.

Koningsspelen

Aankomende vrijdag is er een studiedag gepland en zijn alle
Ook dit schooljaar doen we mee aan de Koningsspelen (vrijdag 20 april).
We openen de dag op het plein. Bent u er bij?! Daarna volgt er een ontbijt in de klas. Na
het ontbijt staat de dag in het teken van sport. Immers, onze koning is een grote
sportfan!
Alle kinderen, leerkrachten en hulpouders worden in een sportieve outfit , mét oranje
tint(je) verwacht!

Airborneschool Renkum

@irpost

april 2018

Schoolfotograaf
Kam de haren, trek de mooiste kleren aan!
Maandag 9 april komt de schoolfotograaf. Alle kinderen gaan op de foto, alleen en met
broertjes en zusjes. Dat wordt gedurende de dag tot in de puntjes geregeld door ouders
van de oudercommissie.
Wilt u dat uw andere kinderen (die niet op school zitten) ook op de broertjes/zusjes foto
komt? Dat kan. Deze foto’s worden aan het eind van de dag gemaakt, tussen 14.00 uur
en 15.00 uur.
Als u hier gebruik van wilt maken, mail dan naar:
info@airborneschool.nl o.v.v. broer/zus foto.
Wilt u in de mail vermelden om welke kinderen uit welke groepen het gaat?

Sportieve Goede vrijdag
Volgens traditie werd er afgelopen vrijdag flink gevoetbald en gekorfbald. De kinderen
van groep 3 en 4 deden mee aan het korfbaltoernooi. De kinderen vanaf groep 5 aan het
voetbaltoernooi. De meiden van groep 5/6 behaalden een mooie derde prijs.
Naast de mooie nieuwe shirts voor de voetballers is er ook genoten van het zonnetje en
de goede, sportieve sfeer.
Een sportieve dank aan alle begeleiders.
Aan het einde van deze @irpost vindt u de teamfoto’s

Zwemkampioenschappen
Aanstaande zondag, 8 april, zijn de Zwemkampioenschappen. Onze school zal daaraan
meedoen met 3 teams. U kunt ze aanmoedigen in MFC Doelum. De wedstrijden beginnen
om 14.30 uur en duren tot 16.30 uur.

Jarig in april en welkom aan…
4
5
7
9
11
12

Sven uit groep 1
Dayenne uit groep 6
Rebecca uit groep 3
Lotte uit groep 8
Bo uit groep 7
Jeffrey uit groep 7
Esther uit groep 3
Guus uit groep 7
Lieve uit groep 6
Teun uit groep 5

13
14
16
23
30

Calvin uit groep 3
Joy uit groep 5
Suzanne uit groep 6
Yuan uit groep 6
Anne uit groep 4
Sara uit groep 6
Saar uit groep 3
Elion uit groep 1
Nikki uit groep 1

Welkom aan….
Lucas Lin

In de vorige @irpost werd Chris Brussaard welkom geheten,
hij komt wel, maar pas in maart 2020.
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