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Beste ouders/verzorgers

Hierbij weer een nieuwe Vaste Prik. We hopen u voor de komende twee weken weer te
informeren over wat er speelt op de Zuiderkroon.
Mijn aanwezigheid de komende weken is als volgt:


maandag 24, dinsdag 25, donderdag 26, vrijdag 27 september,



maandag 1, dinsdag 2 en vrijdag 5 oktober.

Met vriendelijke groet, Martijn Bakker

Situatie in groep 6/7
In groep 6/7 staan op dit moment nog steeds onze invalleerkrachten Ellen en Monique. De
vacature die uitstaat is nog niet vervuld, hierover elders in deze Vaste Prik meer. Ellen en
Monique Zij zijn op de dagen dat zij werken aanspreekbaar voor ouders en uiteraard kunnen
zij daar waar nodig toelichting geven op datgene wat zij met de kinderen in de groep doen en
afspreken. Mocht u vragen hebben waar beide invallers niet direct iets over kunnen zeggen,
dan kunt u daarvoor terecht bij IB-er Agnes van der Veer op het gebied van de leerlingzorg
en ondersteuning of bij Martijn Bakker voor de overige zaken. U kunt hen een mailtje sturen
(zie hiervoor de vorige Vaste Prik) , dan zorgen zij voor antwoord of terugkoppeling naar de
invalleerkrachten.

Oproep!!
Zoals u verderop in deze Vaste Prik kunt lezen, zijn wij overtuigd van plan om de Zuiderkroon
een hernieuwde plek in de wijk te geven. Inhoudelijk qua onderwijs en opbrengsten, maar
ook qua aanblik en uitstraling. Dat zijn processen die je niet zomaar van vandaag op morgen
hebt geregeld en we willen dat ook zorgvuldig doen. We zijn daarom op zoek naar ouders die
ons daarbij zouden kunnen en willen ondersteunen. Dat kan op velerlei gebied zijn: bv.
Sponsoren en fondsenwerving, vinden en regelen van subsidies, ontwerp schoolpleinen,
interieuradvies, mensen in de aannemerij/klussenbedrijf, schilder, gevelreiniging, maar
ongetwijfeld ook nog vele andere zaken, waar we nu nog even niet aan denken.
Als u zelf geïnteresseerd bent of u kent iemand die geïnteresseerd is om een mogelijke
bijdrage te leveren, dan zouden we graag met u/hen in contact komen. Daarvoor kan contact
opgenomen worden met Martijn Bakker: 030-6065502

Kalender

(www.zuiderkroon.nl onder de knop: AGENDA)

28 september vrije weeksluiting dans (inloop ouders vanaf ongeveer half 2)
2 oktober

stakingsdag, geen lessen, kinderen vrij

3 oktober

start kinderboeken week, opening met de kinderen

5 oktober

weeksluiting groep 6/7 (inloop ouders vanaf ongeveer half 2)

U kunt de jaarkalender met de +knop Google Agenda (rechts onderin het scherm op de
webpagina van onze Agenda) koppelen aan uw telefoonagenda. Zo krijgt u automatisch alle
activiteiten in uw eigen agenda.

Stakingen in het onderwijs, 2 oktober regio Midden Nederland
Zoals u weet is er afgelopen schooljaar gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden en salariëring van
leerkrachten. Inmiddels is bij de politiek en ministerie duidelijk dat het voor de leerkrachten menens is.
Er is daardoor het nodige toegezegd, is er een salarisverhoging toegekend en zijn er budgeten
vergroot. Maar de noodzakelijke ruime miljard euro is er nog steeds niet. Actiegroepen en vakbonden
zijn daarom nog niet tevreden en blijven actie voeren om duidelijk te maken dat wat er nu is toegezegd
een stap in de goede richting is,, maar nog verre van genoeg om de problematiek in het onderwijs op
te lossen. U ziet ook aan het feit dat wij onze vacature maar niet ingevuld krijgen, en samen met ons
meer dan duizend basisonderwijsvacatures in het land. De vrees is zelfs dat dat aantal nog gaat
stijgen tot 4000. Als u weet dat er zo’n 7000 basisscholen zijn, dan betekent dat dat straks de helft van
alle basisscholen met een onvervulde vacature zit.
Kortom, de leerkrachten zijn overtuigd dat er meer moet gebeuren. De estafettestaking die vorig jaar is
begonnen wordt voortgezet. Daarom staken de leerkrachten in de regio midden Nederland en ook
van de Zuiderkroon dinsdag 2 oktober opnieuw voor betere omstandigheden.
Er wordt die dag geen les gegeven. De leerkrachten zijn 2 oktober op school en werken aan die
zaken die hun werkdruk fors vergroten.
.

Engels op de Zuiderkroon
De Zuiderkroon start met Engels vanaf groep 1 t/m groep 8. In de moderne maatschappij
neemt Engels een steeds belangrijkere rol in. Internet is daar een reden voor. Maar veel
opleidingen worden ook steeds meer in het Engels gegeven, vanwege de mogelijkheid om
opleidingen in verschillende landen te moeten kunnen volgen. Veel middelbare scholen
bieden ook de mogelijkheid voor tweetalig onderwijs ( in Nieuwegein 2 van de 3 grote VO
scholen)
Diverse basisscholen hebben daarom de verplichte lessen Engels in groep 7 en 8 inmiddels
uitgebreid naar lagere groepen. Zij bieden de kinderen daardoor een betere basis voor
succes in tweetalig onderwijs na de basisschool.
De Zuiderkroon sluit daarbij aan. Wij willen de kinderen aansluiting laten houden bij de
ontwikkelingen in de maatschappij en daar hoort meer kennis van Engels zeker bij. Wij
starten daarom dit jaar met een nieuwe methode voor Engels: Join In.
Een moderne methode die de kinderen een flinke hoeveelheid kennis van het Engels biedt.
Om de methode vanaf de jongste groepen in te voeren, zullen we deze geleidelijk met alle
kinderen van een bouw tegelijk op 1 niveau opstarten. Zo compenseren we het feit dat
kinderen uit de groepen 1 t/m 6 geen Engels hebben gehad op school. We moeten eerst een
stukje kennis opbouwen voordat we de methode precies zo kunnen gebruiken als hij bedoeld
is. Maar we willen er ook geen 8 jaar over doen voordat de methode van groep 1
langzaamaan met de jongste kinderen de school in groeit. We maken gebruik van een expert

van het Anna van Rijn college, die via subsidie basisscholen mag begeleiden die Engels
schoolbreed invoeren.
Op de informatieavond heeft u al even kennis kunnen maken met Join In en anders hoort en
merkt u er thuis vast nog het één en ander van.
Er staat later in het schooljaar zelfs ook een weeksluiting met het thema Engels gepland. We
zijn benieuwd wat de kinderen u dan inmiddels kunnen laten zien en horen.

Kinderboekenweek
Op woensdag 3 oktober is de opening van de jaarlijkse kinderboekenweek. De kinderen
mogen in pyjama naar school komen. (wel graag gewone kleding mee om later om te kunnen
kleden).en op school hun van thuis meegenomen ontbijt opeten. De bovenbouwkinderen
lezen de kinderen van de onder- en middenbouw voor.
Op 9 oktober houden we een voorleeswedstrijd. De kinderen uit de groepen 3,4,5 mogen
voorlezen uit een lievelingsboek, of iets over dat boek vertellen. DE groepen 6,7 en 8 hebben
voorrondes in de groep en de overgebleven leerlingen houden die middag een
voorleesbattle. De jury bestaat uit de leerlingen van de kinderraad van de Zuiderkroon
Op 11 oktober is er een illustratiewedstrijd. Ook hier treed de kinderraad op als jury. Er
worden een gouden, zilveren en bronzen penseel uitgereikt per groep
Groep 8 gaat voorlezen bij de peuters van “kruimeltje”.
Op 5 oktober om 9.45 uur
Op 8 oktober om 9.45 uur

Informatieavond 11 sept, terugblik
Dinsdag 11 september was onze informatieavond. Voor alle groepen was er informatie over
datgene wat er in de groep van uw kind dit schooljaar van belang is. We zijn de avond gestart
met een algemeen gedeelte. Vanuit school was dat een goed moment om te vertellen wat we
op de Zuiderkroon nu doen en nog van plan zijn. We konden stil staan bij zaken die we beter
willen doen en u een kijkje geven in de ontwikkeling die we met de Zuiderkroon willen
doormaken.
Fijn dat u met een hal vol ouders aanwezig was en vele vragen stelde, waardoor wij het
gevoel hebben dat het een zinvolle en prettige bijeenkomst was. Getuige heel wat reacties
achteraf, hebben wij de indruk dat dat ook in grote lijn door u als ouders zo is ervaren.
Dank dus voor uw komst. Wij zullen u via de Vaste Prik steeds op de hoogte houden van de
ontwikkelingen die wij als school doormaken.
De vijf belangrijkste zaken hebben wij op de info-avond al aan de aanwezigen aangegeven:
wij werken het komend jaar hard aan het verhogen van de resultaten van de kinderen, we
richten ons specifiek op rekenen en begrijpend lezen, we willen de Zuiderkroon graag dé
Jenaplanschool van Nieuwegein laten zijn en willen daarbij graag Modern Jenaplan (MJ) een
nadrukkelijke plek geven. Daarnaast willen we de school, het uiterlijk en de wijze waarop we
ons profileren aanpakken.
Daarvoor is communicatie het allerbelangrijkste. Dat is daarmee het 5e belangrijke
ontwikkelpunt van dit schooljaar. In de komende Vaste Prikken leest u over de verschillende
onderwerpen meer.
Mocht u ideeën, tips, suggesties en vragen hebben, dan kunt u die altijd even komen
aanreiken. U treft mij op de in de vaste prik aangegeven dagen ’s morgens vroeg in één van
beide hallen van de school, en ’s middags bij het uitgaan van de school bij de buitendeuren
van de midden- en onderbouwuitgang aan de Graaf Dirklaan.

Vacature groep 6/7
De vacature in groep 6/7 is op dit moment nog niet vervuld.
Er wordt door onze stichting op dit moment alles uit de kast gehaald om mensen te vinden.
De vacature staat op veel verschillende sites en vacaturebanken. Daarnaast wordt via
facebook en Linked In door velen gedeeld. Hoe meer mensen weten van de mogelijkheid,
hoe beter.

Molenbezoek onderbouw
Afgelopen woensdag zijn de kinderen uit de onderbouw met Marlies en diverse ouders, naar
de Molen De Windotter in IJsselstein geweest. Dit uitstapje past in het project: “van graan tot
brood”. De kinderen hebben hun ogen uitgekeken en hebben veel geleerd van de molenaar
over wat er in een molen allemaal gebeurt om meel voor het brood te malen.
Hieronder wat foto’s van deze leuke en leerzame excursie. Dank aan iedereen (ouders en
teamleden) die meegeholpen heeft om de kinderen heen en weer naar IJsselstein te krijgen.
Het is heel fijn dat dat lukt, want het zou zonde zijn als dit soort leuke ervaringen niet zouden
kunnen.

Roos stelt zich voor
Beste ouders/verzorgers van de kinderen op de Zuiderkroon,
Mijn naam is Roos en ik kom mijn afstudeerstage lopen bij Marlies in groep 1-2. Sommigen
van u heb ik al ontmoet van de week en sommigen nog niet. Ik zal in de eerste weken van
mijn stage altijd op maandag, dinsdag en vrijdag voor de klas staan en vanaf 1 oktober zal ik
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor de klas staan.
Iets over mezelf! Ik kom oorspronkelijk uit Houten, maar woon nu sinds drie jaar op mezelf in
Utrecht. Op dit moment woon ik nog in een studentenhuis, maar ik ben van plan om na mijn
afstuderen een appartement voor mezelf te zoeken. Vanuit Utrecht komt ik iedere dag met de
fiets naar de Zuiderkroon. Ik hou van fietsen en doe ook aan wielrennen (individueel).Voordat
ik hier kwam heb ik twee keer eerder bij de kleuters stagegelopen, één keer op de Krullevaar
en één keer op de Meander, allebei in Nieuwegein. Verder heb ik in groep 4, 5, 7 en 8
stagegelopen. Wat ik leuk vind aan de kleuters is dat de kinderen nog zo puur zijn en
fantasierijk. Ik vind het ontzettend leuk om met kinderen mee te spelen en in hun
belevingswereld te blijven tijdens de lessen.
De eerste dagen op de Zuiderkoon zijn mij al ontzettend bevallen. Ik ben warm verwelkomd
door collega’s, ouders en de kinderen en heb er zin in om mijn afstudeerstage hier te doen!

Ik kijk er naar uit om, als ik u nog niet heb ontmoet, snel te ontmoeten en om degene die ik al
heb ontmoet weer te zien. Mocht u vragen voor mij hebben of mij persoonlijk willen spreken,
dan kunt u mij altijd voor of na school even aanspreken. U kunt mij ook een mailtje sturen op
mijn mailadres: roos.vanderaa@student.hu.nl.
Groeten, Roos

Ouderparticipatielijst vorige week deadline
Afgelopen week 19 september verliep de deadline voor het inleveren van de
ouderparticipatielijst. De leerlingvereniging inventariseert alle formulieren en maakt een
overzicht welke ouders zich voor welke activiteiten hebben opgegeven. U wordt dan t.z.t.
benaderd als het onderdeel waarvoor u zich heeft aangemeld wordt voorbereid.

!!!!Attentie: SOS formulieren en toestemmingsformulier privacy
Wij missen van sommige kinderen /ouders de SOS formulieren en het toestemmingsformulier
privacy nog. De deadline voor het inleveren was afgelopen woensdag. Wilt u die formulieren
graag met spoed inleveren bij de leerkracht van uw kind? Met grote dank!

Bibliotheekhulp gezocht en gevonden
In de vorige Prik stond een oproep voor bibliotheekhulp. Daar is door meerdere ouders
enthousiast op gereageerd. Grote dank daarvoor!!! Juf Marianne gaat met deze ouders aan
de slag met een update van onze schoolblibliotheek

Tot de volgende Prik. Deze verschijnt op 8 oktober 2018

