Het Praatpaaltje
Schoolontwikkeling en studiedagen
Donderdag 18 september houden wij de eerste studiedag met ons team. Die dag is er geen les voor de
kinderen. Vorige jaar zijn wij ons met het hele team gaan bezinnen op onze missie en visie. Daarna hebben we samen bepaald welk onderwijs onderdeel we als eerste verder willen gaan verbeteren. Dat is
“lezen met begrip” geworden voor de groepen 1 t/m 8.
Visie
Over twee jaar hebben we doorgaande lijn voor lezen met begrip ontwikkeld voor de groepen 1 t/m 8,
zodat onze kinderen aan het einde van de basisschool beter toegerust zijn om teksten te doorgronden en
nog steeds zin hebben om te lezen. School en ouders werken samen aan deze leesmotivatie. De opbrengsten van begrijpend lezen zijn met minimaal 20% toegenomen.
Lezen met begrip is de sleutel tot verder succes, omdat deze vaardigheden in vrijwel alle vakken vereist
zijn. Als we in staat zijn om onze kinderen te leren hoe je verschillende soorten teksten goed kunt doorgronden, wordt zo het begrip verbeterd en wordt de taaldenkontwikkeling bij onze kinderen gestimuleerd. De leerkrachten krijgen tijdens de studiedagen tools in handen die ze de kinderen zullen gaan leren om bovenstaande doelen te gaan bereiken. Het team gaat dit eerst met elkaar en van elkaar leren
en daarna toepassen in de eigen groep. Later gaan we elkaar helpen om dit te leren door samen naar de
beelden te gaan kijken van deze lessen in de groepen. Op die manier willen we onze lerende organisatie
ook een impuls geven. Daarbij blijft de leesmotivatie van onze kinderen het centrale uitgangspunt. Hoe
kunnen
we
de
lessen
en
teksten
aantrekkelijk
maken
voor
de
kinderen?
Tijdens de middagen van deze studiedagen gaan de leerkrachten praktisch aan de gang met de opbrengsten van de ochtend en wordt de tijd vooral besteed aan de voorbereiding van lessen die ze zelf later in
de klas gaan geven. Uiteraard evalueren wij dit alles en worden de opbrengsten goed gevolgd.
Tegelijkertijd loopt er ook een leesinitiatief van onze onderzoeksgroep educatief partnerschap. Hoe
kunnen ouders op school en thuis ook bijdragen aan het zin hebben in lezen en lezen met begrip.
Een paar jaar geleden hebben alle leerkrachten van de groepen 1-2 al een klein onderzoek gedaan naar
het betrekken van ouders bij voorlezen aan de kleuters . Vanuit die resultaten hebben de leerkrachten
van groep 1-2 een keus gemaakt voor een praktische en werkbare vorm, de voorleesinloop. Vorig jaar is
er op elke woensdag en vrijdagochtend in elke kleutergroep een ouder komen voorlezen. Uit de evaluatie is gebleken dat dit leerkrachten van de groepen 1-2 hier mee door willen gaan. De onderzoeksgroep
stelt nu voor om deze werkwijze in het komende schooljaar ook in te gaan zetten in de groep 3 en 4.
Gekozen is nu om dit schooljaar op elke woensdag een voorleesinloop te hebben waarbij ouders in de
groepen 1 t/m 4 komen voorlezen. Aan het eind van het schooljaar zal dit dan weer geëvalueerd worden
met als doel deze voorleesinloop het schooljaar 2015-2016 door te trekken naar de groepen 5 t/m 8.

Natuurlijk is het belangrijk dat ouders ook goede hulpmiddelen aangereikt krijgen wat betreft
het voorlezen. Erna (ouder contact medewerker Voorschool), die ook in de onderzoeksgroep
meewerkt, zal op 1 oktober (begin Kinderboekenweek) op het Westmallepad en op 8 oktober
op de Anderlechtlaan (afsluiting Kinderboekenweek) ouderbijeenkomsten organiseren rondom hoe interactief voor te lezen. Meer over dit onderwerp vindt onder Ouderparticipatie.
Voor dit schooljaar hebben we maar liefst 6 studiedagen ingepland. Drie daarvan worden besteed aan het verbeteren van ons leesonderwijs. De andere drie dagen staan vooral in het
teken van het volgen van de sociaal emotionele ontwikkeling van onze kinderen, met daarin
opgenomen de jaarlijkse cyclus. Daarover komt in een later Praatpaaltje meer informatie.
Wij realiseren ons dat door zoveel studiedagen in de plannen wij vaak een beroep moeten
doen op uw organisatietalent om deze opvang voor uw eigen kind(eren) te regelen, maar wij
hopen ook dat u begrijpt dat we met de opbrengsten van deze dagen ons onderwijs een flinke
impuls kunnen geven allemaal in het belang van de ontwikkeling van de kinderen bij ons op
school.
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Telefooncentrale
Zoals u misschien wel heeft
gemerkt, waren wij de afgelopen twee weken, door
technische problemen, telefonisch slecht te bereiken.
KPN heeft het probleem
inmiddels verholpen zodat
wij u weer “ongestoord” te
woord kunnen staan. Onze
excuses voor het ongemak.
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Kind en Motoriek
Ook dit jaar zal er op school weer
motorische begeleiding worden
aangeboden door Kind & Motoriek. Vorig jaar werden de trajecten door Darja Mater begeleid,
dit jaar zal Nienke Berends de
motorische begeleiding verzorgen.

Over het algemeen ben ik op
donderdag te vinden op het
Westmallepad en op de vrijdag
op de Anderlechtlaan. Als u of de
leerkracht vragen heeft over de
motorische ontwikkeling van uw
kind kan er een motorische
screening worden gedaan. Aan
de hand van deze screening
wordt bekeken of motorisch begeleiding
wenselijk
is.

de fijn motorische vaardigheden
als knutselen, schrijven en tekenen. Als u vragen of twijfels heeft
over het bewegen van uw kind
kunt u contact met mij opnemen
via onderstaande gegevens.
Nienke Berends- Lawerman
Kinderoefentherapeut
GSM: 0619269803

Onder motorische vaardigheden
worden onder andere de activiteiten tijdens het buitenspelen
en de gymles verstaan. Maar ook

E-mail:
nienke@kindenmotoriek.nl

Interessante activiteiten voor ouders/verzorgers
Beste ouders / verzorgers,

Sinds vorig jaar neem ik deel aan de onderzoeksgroep educatief partnerschap.

Als oudercontactmedewerker van de Mijlpaal en
voorschool Het Groeipark, organiseer ik voor de
kleuter ouders interessante bijeenkomsten.

Dit betekent dat ik in samenwerking met de school
workshops zal geven over interactief voorlezen.
Hier over vertellen we u binnenkort meer in het
Praatpaaltje.

In deze bijeenkomsten krijgt u de kans om met
elkaar in gesprek te gaan en ervaringen en tips
uit te wisselen. Het kan gaan over opvoedingsthema’s zoals grenzen stellen, eten, slapen, of gesprekjes voeren met je kind, en bijv. leuke kleuteractiviteiten in de buurt.
Soms nodig ik een deskundige uit, zoals de opvoeddeskundige of de taalcoördinator van de gemeente, die interessante informatie met u deelt.
Via het Praatpaaltje, per mail of mondeling nodig
ik u hiervoor graag uit.
Zo houd ik u er van op de hoogte waar en wanneer de bijeenkomsten zullen plaatsvinden.
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Met vriendelijke groet,
en graag tot ziens.
Erna Smit, oudercontactmedewerker
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Opvoedspreekuur


Het lukt ons niet om op tijd op school te
zijn



De kinderen maken steeds ruzie



Mijn kind luistert niet

Vragen over opvoeding?
Kom naar het opvoedspreekuur door Carolien
in Huis van de Wijk
De zomervakantie is alweer enige tijd voorbij
en het schooljaar is weer volop begonnen. Bij
vragen over opvoeding kunt u nog steeds elke
donderdagochtend bij mij terecht in het Huis
van de Wijk België. Ouders met opvoedvragen
kunnen rechtstreeks met mij een afspraak maken. Ouders kunnen 1 tot 5 gesprekken met mij
hebben. De gesprekken zijn vertrouwelijk en ik
maak geen dossier. De gesprekken duren 30-45
minuten.

Ik ben 51 jaar, getrouwd en moeder van 2 tienerzonen (16 en 18 jaar). Ook als moeder ervaar ik
regelmatig dat opvoeden niet altijd makkelijk is of
vanzelf gaat. Sommige ouders praten erover met
hun partner of familie of vrienden. Dit kan heel
behulpzaam zijn, maar soms krijg je tegenstrijdige
adviezen. Het kan dan prettig zijn om met een
deskundige van gedachten te wisselen en zo nodig praktische tips te krijgen hoe met bepaalde
opvoedsituaties om te gaan. Ik denk graag met u
mee.
U kunt een afspraak met mij maken via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres:
Telefoon: 06 57829681
(bij voicemail graag naam en telefoonnummer
inspreken)
E-mail: c.ostermann@kwaliteitinopvoeden.nl
(Als het u niet schikt op donderdagochtend, kunt
u op andere dagen ook terecht bij het OKC in
Nieuw-West: August Allebéplein, Evertsweertplantsoen, Alberdakade, Slotermeerlaan of bij
Vrouw&Vaart. In stadsdeel Nieuw-West werken
we met 4 opvoedadviseurs, op alle werkdagen.
Kijk op: www.amsterdam.nl/okc)

Mijn naam is Carolien Ostermann, ik ben opvoedadviseur/pedagoog, werkzaam voor het
OKC Nieuw-West.
Locatie: Huis v.d. Wijk België; Hageland 117119 (tegenover schoolgebouw Anderlechtlaan)
Tijden: donderdagochtend om 9.00 (1 x per 2
weken), 9.45 en 10.30 uur
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Oproep reserve kandidaat
Reserve kandidaat gezocht
In het kader van passend onderwijs zoekt het Samenwerkingsverband Amsterdam en Diemen
voor de Ondersteuningsplanraad
een reserve ouder lid.
De Ondersteuningsraad is een
inspraakorgaan voor ouders en
leerkrachten uit het basisonderwijs, het SBO en het SO.

tevens als klankbord voor het
bestuur van de Ondersteuningsplanraad bij de organisatie van
passend onderwijs in Amsterdam
en omgeving.

Mocht u geïnteresseerd zijn, kunt
u een mailtje sturen naar
mijlpaal.info@askoscholen.nl
met als onderwerp ‘reserve kandidaat’.

Kernthema’s zijn onder andere:
Afstemming en samenwerking
tussen scholen, schoolbesturen
en de jeugdzorg of extra ondersteuning voor leerlingen in het
regulier onderwijs.

De OPR kan invloed uitoefenen
op de implementatieagenda van
passend onderwijs en fungeert

Oproep handige vader of moeder……...
Wij zijn op zoek naar een handige vader of moeder die voor onze school een prijzenkast kan
maken.

Daar zijn we erg trots op en die
mooie bekers mag iedereen

natuurlijk zien. Momenteel hebben we geen geschikte prijzenkast waar we alles in kwijt kunDe afgelopen jaren hebben de nen.
Heeft u twee rechter hanmeisjes en de jongens van onze 
den?
school veel prijzen gewonnen
bij verschillende sporttoernooi- 
en.



En nog belangrijker heeft
u de tijd om een dergelijke kast te maken?

Neem dan contact op met onze
directeur
via
de
mail:
a.schuffelen@askoscholen.nl om
te overleggen.

Heeft u ervaring met het
bewerken van hout?

Douches gym
Douches hebben grote schoonmaakbeurt gehad!

alle ruimtes goed schoon geworden.

Vlak voor de grote vakantie is er
een gespecialiseerde schoonmaakploeg aan het werk geweest
om de douches en kleedruimtes
een extra schoonmaakbeurt te
geven. Hoewel niet alle kalkaanslag verwijderd kon worden, zijn

Daarnaast geeft meester Ruud de
tip dat u badslippers mee kunt
geven wanneer u dat prettiger

Pagina 4

vindt.
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Veilig naar school
De school is weer begonnen en wij willen allemaal dat
de kinderen veilig naar school kunnen worden gebracht.
Daarom deze oproep: laten we er samen voor zorgen
dat alle kinderen veilig naar school kunnen.
Locatie Westmallpad: U kunt gebruik maken van de
Kiss & Ride zône en het goed parkeren van de fietsen!!
Door het niet goed toepassen van de regels van de
Kiss & Ride zône zien wij echter een onveilige situatie
ontstaan.
Hoe werkt de Kiss & Ride?
Op de parkeerplaatsen voor de school mag niet worden geparkeerd op maandag t/m vrijdag van 8.009.00 uur en van 15.00-16.00 uur.
Het is de bedoeling dat u zo ver mogelijk op de strook
naar voren rijdt. De kinderen kunnen dan uitstappen
aan de stoepkant en kunnen zelfstandig naar hun klas
gaan. U rijdt weer door zodat anderen van de stopstrook gebruik kunnen maken.

stroomlijnen. Daarom hebben wij bij de gemeente een
fietsparkeervak aangevraagd. De gemeente heeft hierop
zeer snel gehandeld en het parkeervak voor fietsen
is inmiddels aangebracht.
Het is de bedoeling dat de fietsen in dit vak worden gezet. Zo houden wij de oprit leeg en kan iedereen makkelijk de school bereiken!!
Locatie Anderlechtlaan:
De straat naast de locatie Anderlechtlaan wordt elke
ochtend voor aanvang van school afgesloten door middel van paaltjes. Dit is niet voor niets maar juist voor de
veiligheid van de kinderen, wij benadrukken nogmaals
dat het niet is toegestaan om deze straat in te rijden of
vlak voor de paaltjes uw auto te parkeren. Dit leidt tot
een onveilige situatie en tot irritaties van de bewoners
die dan niet de wijk uit kunnen. U kunt uw auto parkeren
aan de overkant van de school of op de parkeerplaats bij
het winkelcentrum.

Wilt u niet dat uw kind zelfstandig de school ingaat,
dan is het de bedoeling dat u een parkeerplek in de
wijk zoekt.
Ouders die hun kind met de fiets brengen worden
verzocht om hun fiets niet pal voor de oprit te parkeren. Wij willen het tijdelijk parkeren van fietsen tijdens het brengen van de kinderen naar school beter

Groep 4 wint boekenpakket…..
Groep 4 wint boekenpakket!
Vlak voor de zomervakantie werd
groep 4B verrast met een doos vol
boeken. Hun inzending n.a.v. de musical De Tovenaar van Oz bleek de
winnende inzending te zijn !

In maart zijn ze naar de musical De
Tovenaar Van Oz geweest en hadden n.a.v. de musical een boek gemaakt over het mooiste, vrolijkste
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of spannendste moment uit het verhaal met daarbij prachtige tekeningen.
Deze verhalenbundel is opgestuurd
en vlak voor de vakantie werd bekend dat zij het boekenpakket gewonnen hebben.

Geronimo en Thea Stilton, komen in
de bibliotheek te staan , zodat alle
kinderen deze boeken kunnen lenen
en kunnen genieten van de verhalen.

Van Uitgeverij De Wakkere Muis
ontvingen ze de serie Prinsessen van
Fantasia en De Kronieken van Fantasia! Deze boeken, geschreven door
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Foto en filmopnames door ouders/kinderen
Vandaag de dag maken veel ouders/
kinderen foto- en filmopnames van alledaagse momenten als herinnering
voor later.

We gaan er vanuit dat we zo samenwerken aan een veilige sfeer
voor alle kinderen en ouders.

Op zichzelf is dit natuurlijk prima, maar
we willen u wel vragen deze opnames
niet te delen met anderen tenzij het
een mooie herinnering betreft.
We proberen op school een veilig pedagogisch klimaat te bevorderen en daar
hoort ook bij dat kinderen of ouders
niet ongevraagd geconfronteerd worden met beelden toegestuurd door derden.

Geen open dialoog, maar ouderenquête
De OR heeft ervoor gekozen geen
open dialoog te voeren op de Algemene Leden Vergadering omdat we
dan maar een klein deel van alle ouders zullen bereiken.

U zult dus binnenkort de enquête
ontvangen. De uitslag zal wel op de
ALV op 30 september besproken
worden.

Er is gekozen voor het uitzetten van
een ouderenquête over dit onderwerp. We vinden het namelijk belangrijk dat alle ouders de kans krijgen hier iets over te zeggen.

Schoolreisje groepen 1/2...
We hebben net het schoolreisje van
de groepen 1/2 achter de rug.
We wilden proberen hoe het zou
bevallen om aan het begin
van het schooljaar op schoolreis te gaan.
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Het is goed bevallen! Het was inderdaad veel rustiger in het park, we
waren allemaal minder moe dan
aan het einde van het jaar en het
was een mooie start voor de
groepsvorming.
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Ouderparticipatie
Hoe leuk vond u het vroeger niet om voorgelezen te worden! U kent vast nog wel een aantal titels van
boeken uit uw jeugd! Voorlezen is niet alleen van toen, ook nu vinden kinderen het heerlijk om voorgelezen te worden.
Uit allerlei onderzoeken is aangetoond dat LEESPLEZIER een belangrijke voorwaarde is om zelf tot lezen
te komen. De onderzoeksgroep Educatief Partnerschap heeft plezier in lezen en voorlezen dit jaar als
speerpunt in haar onderzoek. Wij willen samen met de ouders op zoek naar een vorm van samenwerken
op het gebied van voorlezen waar alle kinderen op onze school van profiteren. Waar kunt u ons bij helpen??
We willen vanaf woensdag 22 oktober (de eerste woensdag na de herfstvakantie) elke woensdagochtend een voorlees-inloop organiseren. De bedoeling is dat er op die ochtend, om te beginnen in alle
groepen 1 tot en met 4, een ouder is die aan een klein groepje kinderen een boek of verhaal voorleest
en er daarna met de kinderen over praat. Door met de kinderen over het boek of verhaal na te praten of
vragen te beantwoorden kunnen zij het verhaal steeds beter gaan begrijpen en leren ze nieuwe woorden
te gebruiken.
Het zal vaak een boek of verhaal zijn wat past bij het thema. Doordat er dan, naast de leerkracht , ook
tijdens de voorleesinloop door ouders wordt voorgelezen, krijgen de kinderen dit verhaal vaker te horen.
Herhaald voorlezen is ook een van de activiteiten waardoor kinderen meer woorden leren en een verhaal steeds beter gaan begrijpen.
De leerkracht zorgt ervoor dat u van te voren het boek of verhaal meekrijgt zodat u dit vast vooraf kunt
doorlezen.
Bent u enthousiast geworden?? Heeft u zin om mee te doen?? Schrijf u dan snel in op het intekenblad!
U vindt dit blad op de deur van de klas van uw kind. Heeft u nog vragen? Dan kunt u die stellen aan de
leerkracht van uw kind.
Met vriendelijke groet,
Leerkrachten onderbouw de Mijlpaal

Het Praatpaaltje

Pagina 7

Basisschool De Mijlp aal

Basisschool De Mijlpaal

Locatie WP: Westmallepad 11
Locatie AL: Anderlechtlaan 1

ADV uitgeroosterde dagen
onderbouw: Groepen 1 t/m 4 geen school !
1.

Vrijdag: 12 september

2.

Vrijdag: 21 november

3.

Vrijdag: 20 februari

4.

Woensdag 27 mei

Telefoonnummer: 6692488
E-mail:
mijpaal.info@askoscholen.nl
Website: www.mijlpaal.eu

Studiedagen (geen school):
Geen school groepen 1 t/m 8:
Donderdag: 18 september
Woensdag: 8 oktober
Maandag: 10 november
Vrijdag: 23 januari
Dinsdag: 28 april
Dinsdag: 26 mei

Belangrijkeschooljaar
Vakanties
data
2014/2015:
SCHOOLVAKANTIES:
Herfstvakantie: 13 oktober t/m 17 oktober
Kerstvakantie: 22 december t/m 2 januari
Voorjaar: 23 februari t/m 27 februari
Koningsdag: 27 april
Mei (incl. hemelvaart): 4 mei t/m 15 mei
Pinsteren: 25 mei (correctie op vorige praatpaaltje)
Zomervakantie: 6 juli t/m 14 augustus
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