Aan de ouders van de kinderen van de Poeljeugd,
Graag wil ik de volgende zaken nog met u delen:

Onderwijsassistenten
In een eerdere editie van de Nieuwsbrief hebben we aangegeven dat er 2 onderwijsassistenten
binnen de school werkzaam zijn.
We hebben echter te maken met het feit dat Allon Kaat volledig op een andere school kan werken. Hij
zou in eerste instantie een halve week bij ons en een halve week op een collega-school gaan werken.
Juf Debby, zij is ook onderwijsassistent en blijft op school werken. Zij is een dag werkzaam op school.
We hebben daarna de keuze gemaakt om de onderwijsassistent-uren om te zetten naar
leerkracht-uren.
Deze uren hebben we toebedeeld aan Astrid Korstanje onze Intern begeleider. Dat betekent dat juf
Astrid anderhalve dag begeleidingsuren heeft en twee dagen beschikbaar is voor werken in de
groepen.

Hoogbegaafdheid
Binnen Stichting Albero is een behoeftepeiling gedaan naar onderwijs voor kinderen waarbij
vastgesteld is dat ze hoogbegaafd zijn.
Via onderstaande brief, die de werkgroep heeft opgesteld, wordt nu gevraagd of u interesse heeft
voor apart onderwijs voor uw kind(eren)
Hun brief aan de ouders vindt u hieronder.

Beste ouder(s) en/ of verzorger(s),
We willen u graag informeren over een traject rondom hoogbegaafdheid waar u wellicht al e.e.a. over
hebt gehoord. Het Sprankel Ontwikkelteam (SOT) heeft zich het afgelopen jaar ingezet om
voorbereidingen te treffen voor het realiseren van een voorziening voor hoogbegaafde kinderen.
Vorig jaar november was er een bijeenkomst gericht op deze groep kinderen en vervolgens zijn we in
december met ouders en betrokkenen in gesprek gegaan. Het SOT heeft hierna een aantal al
bestaande voorzieningen bezocht en bevraagd. Deze bevindingen hebben ertoe geleid dat we na een
zorgvuldige overweging tot de overtuiging zijn gekomen dat een HB voltijd voorziening de beste
keuze is voor deze kinderen. Hoogbegaafd ben je niet 1 of 2 dagen in de week, dat ben je namelijk
elke dag .
De voorziening die we willen gaan opzetten, wordt onderdeel van een reguliere school binnen Albero,
zodat we veel mogelijkheden kunnen creëren tot vanzelfsprekende en ongedwongen interacties voor
het sluiten van vriendschappen en het samen leren.
Op dit moment worden er gesprekken gevoerd met scholen die ruimte hebben voor een
HB-voorziening. Daarnaast zijn we bezig met het opstellen van een sollicitatieprofiel voor leerkrachten
met affiniteit voor én kennis over hoogbegaafdheid. Op deze manier kunnen we na de zomervakantie
alle voorbereidingen treffen voor het opstarten van de twee klassen om het onderwijs concreet
invulling te gaan geven. Het streven is om bij voldoende aanmeldingen in januari 2019 te starten.
Tot zover de informatie! Mocht u als ouder interesse hebben en meer informatie willen, vragen
hebben en/ of opmerkingen, dan kunt u altijd een reactie sturen naar: a.vis@alberoscholen.nl

Vriendelijke groet, Het Sprankel Ontwikkelteam; Ad, Jan, Wim, Marjolein, Hilde, Annemarie, Sjoerd,
Annemiek en Carla.
Volgende week ontvangt u nog een afsluitende nieuwsbrief van dit school.
We gaan nog een leuke drukke week tegemoet

Laatste week
-Op dinsdag 3 juli gaan we bij de musical van groep 8 kijken.
‘s Avonds is het afscheid van deze groep, samen met de kinderen/ouders/leerkrachten hebben we
een afscheidsavond.
-Op woensdag 4 juli hebben we ‘s avonds een klus/opruim/schoonmaak avond van 18.30 tot 21.00
uur
-Donderdag 5 juli is het laatste schooldagfeest!
-Vrijdag 6 juli, start van de zomervakantie, de kinderen zijn vrij
-Laatste Nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018

