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AGENDA januari 2017
31 januari
3 februari 2017
3 februari 2017
10 februari 2017
6-10 februari 2017
13-17 februari 2017
17 februari 2017
17 februari 2017
18-26 februari 2017
27 februari 2017
28 februari 2017
1 maart 2017

Extra Junior MR
Einde Nationale Voorleesdagen/Week van de poëzie
Uitreiking 1e rapport groep 8
Uitreiking 1e rapport groep 1-7

Adviesgesprekken groep 8
Rapportgesprekken groep 1-7
Carnaval
Schooljournaal 6
Voorjaarsvakantie
Studiedag; alle kinderen vrij
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf

VAN DE DIRECTIE
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De eerste schoolweken van 2017 zitten er alweer op!
De afgelopen weken is er weer enorm hard gewerkt in de school. Na de sfeervolle
decembermaand, waarin veel aandacht en tijd is voor de verbondenheid in de school, hebben
we in januari een hele duidelijke focus op de leeropbrengsten van ons onderwijs.
Het afnemen van diverse Cito-toetsen geeft ons een beeld van de ontwikkeling van onze
leerlingen. Het helpt ons gericht te evalueren op ons onderwijsaanbod en de organisatie
hiervan. Hierbij kijken we zowel naar de ontwikkeling van onze individuele kinderen, maar
ook zeker naar de ontwikkelingen op groeps- en op schoolniveau.
Dit helpt ons bij het afstemmen van ons onderwijsaanbod voor de komende periode.
We zouden echter geen recht doen aan de ontwikkeling van onze leerlingen als alleen de
uitkomsten van de Cito-toetsen hierbij leidend zouden zijn.
Ze zijn een bron van informatie, maar ook het dagelijkse werk, de resultaten van de diverse
methodetoetsen en vooral de observaties van onze deskundige leerkrachten moeten hier
goed mee worden vergeleken. Dit doen we dan ook op school!
Hiermee zorgen we ervoor dat we van ieder individueel kind een zo goed mogelijk beeld
schetsen van haar/zijn ontwikkeling, zodat de leerkrachten hier het onderwijs zo goed
mogelijk op kunnen afstemmen.
In de komende periode ontvangen jullie allemaal het 1e rapport van dit schooljaar en zullen
jullie hier allemaal met de leerkrachten over in gesprek gaan.
De leerlingen van groep 8 zullen hun definitieve schooladvies ontvangen van de leerkrachten;
altijd een spannend moment voor alle ouders en kinderen.
Naast dat we in de groepen een goede start hebben gemaakt, hebben we u helaas vorige
week het verdrietige bericht moeten brengen dat John de Haan is overleden. Er is in de
groepen aandacht besteed aan dit bericht door een kaarsje te branden en met elkaar in
gesprek te zijn. Ook in deze situatie vinden wij het belangrijk verbondenheid met elkaar vorm
te geven. Dat er ruimte is om verdriet en gemis met elkaar te kunnen delen.
Het is mooi om te zien dat er veel kinderen en ouders even stil staan bij de gedenktafeltjes in
de school en dat er mooie en lieve woorden worden geschreven in de gedenkboekjes. We
hopen dat deze woorden Joy, Janneke en Mareille tot steun zullen zijn en wensen hen veel
sterkte in deze moeilijke tijd.
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Verdriet en blijdschap, een afscheid en een welkom bestaan vaak naast elkaar.
Ook in onze school is dat het geval. Afscheid van een ouder en een welkom voor de nieuwe
directeur.
Zoals u weet start Inge Jansen op 1 februari. Hieronder zal Inge zich kort aan u voorstellen.
Namens iedereen willen we Inge een warm welkom heten en we wensen haar een mooie
start op de Pirouette.
Cindy de Winter
Schoolleiding
EVEN VOORSTELLEN…

Dag kinderen en ouders/verzorgers van de Pirouette,
Langs deze weg wil ik me graag alvast even kort voorstellen. Mijn naam
is Inge Jansen. Ik woon in Almere (Muziekwijk) samen met mijn man en
twee zoons.
Zo’n dertien jaar geleden heb ik de overstap gemaakt vanuit het
bedrijfsleven naar het onderwijs en ik ben nog elke dag blij met deze
keuze. Ik heb eerst ruim zeven jaar in Almere gewerkt als leerkracht,
met name in de bovenbouw, en ben vijf jaar geleden begonnen als
directeur van een fijne school in Lelystad. Dit alles binnen onze stichting
SKO.
Per 1 februari 2017 ben ik aangesteld als directeur op de Pirouette. Mijn eerste werkdag daar
zal op donderdag 2 februari zijn. Ik heb er enorm veel zin in en kijk er naar uit om alle
teamleden, kinderen en ouders de komende periode te ontmoeten. Tot dan!
Met vriendelijke groet,
Inge Jansen

JUNIOR MR
De Junior Mr heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. Vooral achter de schermen is iedereen
druk bezig geweest, maar vandaag waren zij ook in de klassen zichtbaar.
In het kader van het Lustrumjaar, wilden de kinderen van de Junior Mr graag een prijsvraag
organiseren voor alle kinderen van de school. Iedereen mag meedoen! De vragen kunnen tot
uiterlijk 15 februari worden ingeleverd bij de groepsleerkracht. Per bouw zal er een
prijswinnaar zijn, die tijdens de pirouetteviering van 7 maart bekend worden gemaakt.
Namens de Junior Mr; veel succes!
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PIROUETTEVIERING 7 MAART
Een berichtje van juf Hendrika:
Op dinsdag 7 maart staat de pirouetteviering in het teken van muziek. In de twee vieringen
op die dag mogen een aantal kinderen een muziekstuk(je) op hun muziekinstrument laten
horen. Wilt u vast polsen of uw kind het leuk vindt om mee te doen? Volgende week wordt er
in de groepen gevraagd wie zich op wil geven. Het wordt vast weer mooi om naar te
luisteren.

HEEL ALMERE BAKT GEZOND
Afgelopen vrijdag was het zover: de finale van ‘heel Holland bakt gezond’ op het Echnaton in
Almere stad.
Maar liefst twee van de finalisten waren van onze school; namelijk Dominique en Laura.
Hun heerlijke taarten werden gewaardeerd met een gedeelde 4e plaats.
Wat een prachtige prestatie. We zijn trots op jullie dames!

SCHOOLFOTOGRAAF
Op dinsdag 28 februari en op woensdag 1 maart komt de schoolfotograaf weer op de
Pirouette. U krijgt daar binnenkort meer informatie over.
PARTNERSCHAPSTEAM
Ook het partnerschapsteam zit niet stil. Twee weken geleden is er een bijeenkomst geweest
waarin de wensen die vanuit het onderwijscafé van het vorig schooljaar zijn opgepakt
besproken zijn. De overdrachtsformulieren aan het eind van vorig schooljaar zijn
geëvalueerd. Is dit een meerwaarde voor ouders en leerkrachten? Ook aan u als ouders zal
binnenkort worden betrokken in deze evaluatie.
Voor de kerstvakantie is er in elke groep een ouderhulplijst uitgedeeld. Wilt u, als u dat nog
niet gedaan heeft en wel uw hulp wilt aanbieden, het formulier uiterlijk aan het eind van de
week bij de groepsleerkracht inleveren? Dit geldt ook voor de gele Nieuwjaarskaart die aan
de start van 2017 aan uw kind is meegegeven. Hebt u een talent, een hobby en/of kennis die
u graag op school wilt inzetten, maak dit dan kenbaar op de gele kaart. Levert u deze ook
aan het eind van deze week nog in bij de leerkracht?
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NIEUWS UIT DE GROEPEN
Deze keer is groep 5/6 C aan de beurt voor een stukje in het schooljournaal.
In deze groep bevindt zich een echte schrijver die zijn verhaal graag op deze plaats
wil publiceren.

‘De tragedie van de schooldag’
Het was vlak na de kerstvakantie. Iedereen ging weer naar school, maar niemand had
verwacht wat er toen gebeurde! Toen alle kinderen om half negen in de klas zaten gebeurde er iets
heel merkwaardigs... er kwamen aliens die de wereld wilden veroveren!!!
Oké... dat gebeurde niet. Maar het begon opeens wel heel snel donker te worden. Niemand had
trouwens in de gaten dat dit het einde van de wereld zou worden... want iedereen dacht dat dit
gewoon... oké, eigenlijk heb ik geen idee wat ze dachten, maar goed.
Om tien uur was het helemaal pikdonker, maar de lessen gingen gewoon door, geen idee hoe,
maar ja. Opeens brak het glas van het raam, iedereen gilde en toen zij weer rustig waren belde hun
juf meteen de directeur, maar die antwoorde niet. Eigenlijk antwoorde niemand!
En toen ging iemand op de gang kijken en er was niemand in de klassen. Toen was het net zo stil
als muizen die sokken aan hadden. Maar letterlijk een paar seconden later was het een chaos.
Iedereen gilde en riep maar wat: het zijn terroristen, wij gaan er allemaal aan, hellup, het is een
apocalypse. Zelfs iemand zei dat het vakantie was en toen was iedereen stil. Ik bedoel, oké, dat
verklaart wel waarom er niemand was. Maar wat verklaart dat kapotte raam en wat verklaart dat
het opeens zo donker is ???
Iedereen ging zich onmiddellijk verstoppen. De juf ging onder haar tafel, een paar kinderen
probeerde in de kast zich te verschuilen. Iemand probeerde zich zelfs in zijn laatje te proppen,
waarom heb ik daar niet aan gedacht. Al deze verstopplaatsen waren bedoelt om zich tegen nog
meer van zulke merkwaardige dingen te beschermen.
Opeens hoorden ze een suizend geluid, de hele klas ging kijken bij het raam en zag een vliegtuig
met een brandende motor. Een minuut later crashte het toestel vlak voor de school, een paar
jongens hadden de moed om tussen het puin en rook te gaan kijken. Opeens zagen ze een
schaduw… ze rende er meteen naar toe ze, dachten dat er nog overlevende waren maar dat was
niet helemaal waar en toen zagen ze de waarheid… Niemand heeft de crash overleeft behalve de
zombies!!!
Een paar seconden later werden ze, je weet wel wie ik bedoel en zo werd iedereen je weet wel wat
ik bedoel!
Toen ging de wekker. Ik deed eerst één oog open, toen de andere.
Hé wat gek. Waar ben ik?? Lig ik nou in bed?
Wat akelig, ik heb alles gedroomd !!
Dus eind goed al goed.
Schrijver: Victor Soelman
Groep 5/6C
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NATIONALE VOORLEESDAGEN EN POËZIEWEEK
Lezen heeft bij ons op school veel aandacht en er lopen ook heel wat boekenwurmen rond.
Tijdens de nationale voorleesdagen en de poëzieweek zien we ook ouders in de school die
hun steentje bijdragen aan ons leesonderwijs door voor te lezen in de verschillende groepen.
Mooi om te zien dat deze week verschillende prentenboeken, boeken als ‘Mathilda’ van Roald
Dahl en ‘De Kameleon’, maar ook gedichtjes werden voorgelezen!

OPROEPJE
We gaan volgende week van start met extra begeleiding van kinderen bij ons op school.
Het beschikbare materiaal is niet altijd direct in te zetten binnen de lessen en activiteiten die
de leerkracht voor ogen heeft.
Welke ouder(s) wil(len) komende week hun hulp aanbieden bij het scannen en maken van
materiaal voor deze extra begeleiding? U kunt dit aangeven bij de interne begeleiders,
Patricia en Andrea, of aan Cindy. U kunt ook mailen naar c.dewinter@kbspirouette.nl
VOLGEND SCHOOLJOURNAAL
Op 17 februari verschijnt het volgende Schooljournaal. Wilt u ook iets schrijven of aan ouders
laten weten? Lever uw stukje graag uiterlijk woensdag 15 februari in via
dir.pirouette@skofv.nl. De redactie beoordeelt dan de plaatsing.

5

