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In de Kerstvakantie heeft Michelle besloten het onderwijs
te verlaten en heeft zij een andere baan aangenomen. Dat
betekent dat wij op zoek moesten naar een nieuwe
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leerkracht voor groep 6. Toen werd echt duidelijk dat het
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lerarentekort ook Tuindorp gaat treffen. Na anderhalve
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week bleek dat wij van één benoembare kandidaat een
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sollicitatiebrief hadden ontvangen. Heel blij waren we om
te merken dat deze kandidaat ook precies was wat wij
zochten: goede motivatie, 17 jaar ervaring, maar toch
bereid om aan te passen aan een goed draaiend team. Marieke Strankinga komt per 1 april bij ons werken.
Gelukkig zit de OBS redelijk ruim in het jasje wat betreft de personele bezetting. Dankzij flexibiliteit van
onze collega’s en de aanwezigheid van een behoorlijk aantal goeie stagiairs lukt het ons meestal om toch
weer een oplossing te vinden. Niet zelden worden in Nederland groepen kinderen naar huis gestuurd
omdat het niet meer lukt om invallers te vinden!
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Door het vertrek van Michelle ( per 1 maart) en de komst van Marieke ( op 1 april) zullen er intern wat
kleine verschuivingen plaatsvinden. Als dat de groep van uw kind betreft leest u dat op social schools. We
zijn blij dat het gelukt is de hele puzzel weer op een goede manier rond te maken.
Uiteraard gaan wij ons best doen om mensen voor het onderwijs te enthousiasmeren. Eind maart zal er
een actieweek zijn waarin mensen een dag mee mogen lopen met onze leerkrachten om te kijken wat het
vak inhoudt. En we zullen voor mensen die al wel in het onderwijs werken maar misschien willen
overstappen een onderwijscafé organiseren. Wanneer u mensen in uw omgeving kent die wellicht bij het
SPO willen werken of daar graag over in gesprek willen, laat ze dan met mij contact opnemen. Ik kan ze
verder op weg helpen.

Stagiairs
Vandaag is de tweede stageperiode begonnen. Dat betekent dat er weer nieuwe stagiairs in de school te
vinden zijn. Naast eerste, tweede en derde jaars PABO studenten, bieden we ook stageplaatsen aan voor
onderwijsassistenten. Blij zijn we ook dat er maar liefst 3 Lio-studenten hun eindstage komen lopen. De
bedoeling is dat deze na een oriëntatiefase zelfstandig voor de klas gaan om ook te ervaren hoe het is om
een hele week de groep te draaien. Er is in de Lio-periode altijd één van de vaste leerkrachten
eindverantwoordelijk.
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En weg was de boom
Tijdens de storm 2 weken geleden is er een boom op het plein omgewaaid. Gelukkig was er niemand op
het plein. Al heel snel was de gemeente aanwezig om de boom om te zagen en een vriendelijke ouder
heeft het hout netjes opgeruimd om de kachel mee te stoken. De boom was rot van binnen en was dus
ziek.
Een paar dagen later is er een hovenier geweest om te kijken of de andere bomen er wel goed bij staan.
De conclusie is dat de grotere boom ook niet helemaal lekker in zijn stam zit, maar dat er nog geen reden
is om bang te zijn dat die ook om gaat vallen. We houden het in de gaten.
Of er een nieuwe boom komt op de plek van de oude is nog niet duidelijk.

Het vriendschapsschoolproject
Beste ouders,
In de afgelopen maanden zijn de uitwisselingen weer van start gegaan. U zult hier thuis vast al wat over
hebben gehoord.
Net als vorig jaar hebben de kinderen elkaar brieven gestuurd en zullen er ontmoetingen plaats gaan
vinden. We streven er dit jaar naar om elkaar zes keer te ontmoeten. Dit zal drie keer op OBS Tuindorp en
drie keer op OBS Overvecht, locatie Watertoren of locatie Spoorzicht zijn. De leerkrachten en de leerlingen
bedenken samen activiteiten die leuk zijn om met elkaar te gaan doen.
We doen deze uitwisseling omdat we in een samenleving leven
die gekenmerkt wordt door verschillen. Dit ‘anders-zijn’, ofwel
deze diversiteit, kan allerlei soorten verschillen omvatten:
verschil in huidskleur, etniciteit, sociaaleconomische achtergrond, culturele achtergrond, religie, levensbeschouwing,
leeftijd, sekse, homo- of heteroseksualiteit en lichamelijke dan
wel geestelijke beperkingen.
Het op een harmonische manier samenleven in een pluriforme
samenleving als de onze blijkt echter niet vanzelfsprekend, gezien de vele incidenten in de samenleving
op het gebied van vluchtelingenhaat, radicalisering, discriminatie, geweld tegen homo’s, antisemitisme
en agressie tegen moslims.
Bovendien lijkt de samenleving snel te veranderen. Kinderen groeien meer en meer op in eigen ‘bubbels’.
Ontmoeting, laat staan discussie of dialoog tussen groepen vindt steeds minder vaak plaats. In de
samenleving lijkt sprake van een toenemende polarisatie en nemen spanningen en wrijvingen tussen
groepen toe.
Het is zowel voor de jeugd zelf als voor de democratische samenleving van belang dat kinderen uit alle
lagen van de bevolking leren omgaan met en open staan voor verschillen tussen mensen. Dat zullen ze
later in het ‘echte leven’ ook moeten kunnen. Bovendien kan een dergelijke open houding ten aanzien
van verschillen een bijdrage leveren aan het voorkomen van verschijnselen als uitsluiting, discriminatie
en kansenongelijkheid.
Als opvoeders zullen we nog meer ons best moeten doen om te bevorderen dat kinderen en jongeren
open (blijven) staan voor verschillen tussen mensen, dat ze zich kunnen en willen verplaatsen in de wereld
van mensen die anders zijn dan zijzelf. Natuurlijk speelt de gezinsopvoeding hierbij de meest wezenlijke
rol. Maar we vinden dat ook andere opvoeders, zoals leerkrachten, hier een bijdrage aan kunnen leveren.
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Soms zijn scholen nog de plekken waar kinderen uit verschillende segmenten uit de samenleving elkaar
ontmoeten, maar in veel gevallen is dat niet het geval. Zeker in Utrecht is de schoolpopulatie
gesegregeerd. De scholen zijn geen afspiegeling van culturele diversiteit in de maatschappij.
OBS Overvecht en OBS Tuindorp werken allebei met het programma van De Vreedzame School. Hiermee
willen we kinderen leren wat het betekent om een ‘democratisch burger’ te zijn: namelijk dat ze niet
alleen aan hun eigen belang moeten denken, maar zich ook bekommeren om anderen, en dat ze
verschillen (van mening, van achtergrond, van cultuur, enzovoort) tussen mensen kunnen overbruggen.
Beide scholen verschillen enorm wat schoolbevolking betreft. Als onderdeel van De Vreedzame School
werken beide scholen al een aantal jaren samen in een uitwisseling: het vriendschapsschoolproject.
Hiermee willen we bruggen slaan tussen de twee zo verschillende werelden.
Renée (groep groen), Minou (groep 4) en Chaya (groep Oranje) zitten dit jaar in de commissie van de
Vreedzame school. Wij coördineren de uitwisseling en zorgen dat De Vreedzame School geborgen wordt
in de school. Concrete berichten over de activiteiten van uw kind leest u via de berichtjes op social schools.
Wanneer u vragen heeft over deze uitwisseling en/of De Vreedzame School kunt u ten aller tijden bij ons
terecht.
Met vriendelijke groet,
Renée, Minou en Chaya

Voetbaltoernooi
Op vrijdag 9 februari 2018 wordt er een vader-kind voetbaltoernooi georganiseerd.
Vaders en kinderen van OBS Tuindorp zijn van harte uitgenodigd om mee te doen
aan dit spektakel op OBS Overvecht locatie de Watertoren.

Mis het niet en meld je nu aan via Social Schools!

Lees verder ↓ ↓ ↓
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