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Schoolnieuws.
Beste kinderen, ouders en andere lezers,
Voor u ligt al weer de laatste schoolkrant van het jaar. De tijd is omgevlogen. Met plezier kijk
ik terug naar het voorbije schooljaar op De Garve. Er wordt door kinderen en leerkrachten
hard gewerkt en veel geleerd.
Meestal kenmerkt het schoolleven zich door orde en regelmaat. Zeker nu het 5 gelijke dagen
model is ingevoerd, zien we deze orde en regelmaat dagelijks, bijna als een klooster ritme,
terugkomen. Op zich is dat goed, want we merken dat onze kinderen gedijen in een sfeer
van orde en rust. Ze hebben behoefte aan voorspelbaarheid en weten graag wat er staat te
gebeuren. In de groepen zie je dan ook dagritmekaarten en dagplanningen. Zelfs in de
kinderopvang hangen deze en de hele kleintjes wijzen al dapper mee en geven aan dat het al
bijna tijd is voor het fruit eten. Tijdens een kort bezoekje van mij aan de kinderopvang
tijdens het fruit eten, was het prachtig om te zien hoe deze hele jonge kinderen samen eten
en drinken. Ze mogen de kleur van de beker of bakje zeggen en kunnen dat ook al heel goed.
Als ze dit hebben gedaan, wacht de beloning met een lekker stukje fruit.
Ook bij de oudsten van de school staat de planning op het bord. Deze wordt ook dagelijks
doorgenomen. Het programma voor deze groep was vol. Er moet toch wel veel gebeuren zo
aan het eind van het schooljaar. En zeker voor groep 8, die onder leiding van meester Hans
en ouder Rianne Neerlaar( spontaan opgegeven via de Talentenlijst) de musical oefenen.
Groep 7 zingt mee en ondersteunt. In het kader van het bewaken van de lestijd, hebben we
ervoor gekozen om het programma van groep 7 normaal tot aan het einde van het
schooljaar door te laten gaan. En dat lukt ook goed.
Gestaag is er in het schooljaar gewerkt aan de invoering van het IPC onderwijs.
Aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en Crea op een andere manier
vormgegeven. Bijzonder zijn de presentaties die kinderen doen naar aanleiding van de IPC
thema’s: een workshop voor ouders, het vakantiemuseum, om wat voorbeelden te noemen.
Ook hebben we het onderwijs in rekenen en taal onder de loep genomen. Er zijn nu dagelijks
5 minuten dictees, we oefenen het tempo lezen en doen veel aan automatiseren van de
sommen. Juffen en meester hebben bij elkaar in de klassen gekeken om elkaar tips en
feedback te geven. Ook Ruth en ik komen frequent in de groepen om zo goed zicht te
houden op wat er gebeurt en om collega’s te ondersteunen.
Af en toe moet het kunnen om de orde en regelmaat te doorbreken
met een feestje of een excursie. Het feestje vierden we met de start
van de nieuwe website en logo. De kinderen zijn onder andere naar
de Chocolaterie Magdalena te Vierakker en naar het Windlab in
Amsterdam als excursie geweest. De kleuters hebben het
Watermuseum bezocht. Groep 3 en 4 heeft een pelrgimstocht
gelopen. Leerzame ervaringen!

Ik denk dat we terug kunnen kijken op een geslaagd en leerzaam schooljaar. Voor een
inhoudelijk verslag van het schooljaar verwijs ik u naar het Jaarverslag: Terugblik en Aan de
slag, verderop in deze schoolkrant.
Dank aan alle ouders en vrijwilligers die ons hielpen om het jaar ten volle uit te buiten!

Afscheid van groep 8:
Van deze kinderen nemen we dit jaar afscheid, omdat ze naar het Voortgezet Onderwijs
gaan: Esmee Geerders, Mirjam Huiting, Isa Bouwmeister, Lara Wilborts, Benjamin Lammers,
Lucas Hissink, Niek Spiegelenberg, Duco Schuppers, Luuk Franken, Merel Keppels en Joël
Klein Lebbink
We wensen jullie heel veel succes op je nieuwe school! Voor jullie speciaal onderstaand
gedicht!
Groeien
Groeien was met veel moeite je eerste woorden zeggen
en leren kruipen, van de kamer naar de keuken.
Groeien was voor het eerst gaan staan
en met vallen en opstaan je eerste voetstappen zetten,
van de tafelpoot naar twee uitgestrekte armen.
Groeien was die allereerste dag naar school,
’s morgens in alle vroegte en met tranen in je ogen zwaaien
tot je nog maar een heel klein stipje zag.
Groeien was spelen met je vriendjes en vriendinnetjes,
knikkeren, touwtje springen en geheime hutten bouwen.
Groeien was je eerste kattenkwaad uithalen,
waarvan je soms, woelend in je bed, niet in slaap kon komen.
Groeien was in groep 8 voorgoed afscheid nemen van je juf of meester
en het speelkwartier, en met spanning uitkijken naar je nieuwe school.
Groeien is je eigenheid kunnen ontdekken en tegen jezelf durven zeggen:
“Dit ben ik, ik hoef niet op anderen te lijken.”
Groeien is versteld staan over jezelf:
“Hé. dat me dàt is gelukt, nooit geweten dat ik dat kon!”
Groeien is popelen om je vleugels uit te slaan,
om beetje bij beetje je eigen weg te gaan.
Groeien is soms even stilstaan en wachten totdat je klaar bent voor een nieuwe stap en dan
weer een volgende; en daarvoor de juiste tijd en je eigen tempo kiezen.
Groeien is soms verliezen wat je graag had willen houden
en (nog) niet weten wat je nu precies wilt.
Groeien is geloven en vertrouwen dat jij het Leven aan kunt!

Nog meer afscheid:
Ook van Fien en Sijmen Carp nemen we afscheid. We wensen hun veel plezier op hun
nieuwe school in Zutphen.
Welkom:
Naast het afscheid heten we ook weer nieuwe kinderen welkom die tussentijds instromen:
Nout Hoogeveen in groep 8 en Reinder en Matthijs Denekamp in respectievelijk in groep 4
en 6. Een fijne tijd op De Garve toegewenst.

Ik wens u en jullie allen een hele fijne vakantie toe! Frida Meints

Voorwoord van de bestuurstafel.
Weer een schooljaar voorbij. Een jaar waarin verder is voortgebouwd op ingezette veranderingen.
Dat voortbouwen zal nog wel even zo blijven. De ontwikkeling waar we in zitten, is niet een
ontwikkeling van een paar veranderingen zoals die er ieder jaar altijd wel zijn. Nee, de ontwikkeling
die is ingezet, is toch wel wat ingrijpender. Zo ingrijpend dat het enkele jaren vraagt om het door te
voeren. We zijn met die veranderingen helemaal bij de tijd. Eigenlijk wel grappig om te constateren,
maar het blijkt dat er op vele fronten tegelijk wordt nagedacht over het onderwijs van de toekomst
en hoe dat het beste aansluit bij de belevingswereld en de mogelijkheden van de kinderen van nu.
Vanuit de overheid, maar ook vanuit het onderwijsveld. En iedereen zoekt daarin zijn eigen weg.
De weg van De Garve is de weg van geleidelijkheid. Om de stappen die worden genomen ook goed te
kunnen nemen en zeker te weten dat de verandering ook blijvend is. En dan ook gelijk weer klaar te
zijn voor de volgende stap. En ondertussen gaat er ieder jaar weer een groep van De Garve naar het
Voortgezet Onderwijs. Ook die kinderen moeten optimaal voorbereid zijn. Het is al met al een soort
verbouwing terwijl de winkel open is.
Als bestuur denken we mee over deze ontwikkelingen en beoordelen we de resultaten. Al met al zijn
we van oordeel dat we meer dan tevreden zijn over de inspanningen die worden geleverd op De
Garve en de resultaten. Dit laat onverlet dat we ook zien dat de Cito-resultaten van de
schoolverlaters onder het landelijk gemiddelde lagen. De onderliggende oorzaken daarvan zijn
geanalyseerd en als bestuur hebben we er het volste vertrouwen in dat de juiste verbeteringsslagen
ingezet zijn.
Een ander belangrijk thema is de zelfstandigheid van De Garve. De regels worden steeds
ingewikkelder en steeds meer risico’s worden bij de scholen zelf neergelegd. Dat moet natuurlijk niet
ten koste gaan van het onderwijs zelf. Samen met een aantal éénpitters, zoals De Garve, is daarom
gekeken naar mogelijkheden om risico’s samen op te pakken. Die mogelijkheden lijken er te zijn om
dat in de vorm van een coöperatie te doen. Op die manier kan iedere school zijn eigen gezicht
behouden en hoeven we niet allemaal zelf het wiel uit te vinden.
In het bestuur en in de Raad van Toezicht zijn enkele wisselingen geweest. Het bestuur overlegt een
aantal malen per jaar met de Raad van Toezicht. Deze raad toetst of het beleid van het bestuur in
overeenstemming is met wet- en regelgeving en denkt mee over de toekomst van de school. In de
raad is onlangs Dorothé Hammecher aangetreden, zij volgt Jan Rensink op. In het bestuur is nu ook
Geralde Tiessink toegetreden. Samen zetten we met enthousiasme het ingezette beleid verder voort.
Het is altijd leuk als je alle veranderingen voor iedereen zichtbaar kunt symboliseren. Niet ieder jaar
is dat mogelijk, je verbouwt tenslotte niet ieder jaar het hele schoolgebouw. Maar dit jaar is het wel
weer heel zichtbaar. We hebben nu een ander symbool voor De Garve, waarbij de oorspronkelijke
elementen wel benadrukt en herkenbaar zijn gebleven. En naast het symbool ook een geheel
bijdetijdse website. We zijn er heel trots op.
Tot slot bedank ik iedereen die professioneel of als vrijwilliger heeft bijgedragen aan het wel en wee
van de Garve en wens ik namens het bestuur iedereen een prettige zomervakantie en hopen we
elkaar weer terug te zien in het komende schooljaar.
Namens het bestuur, Herbert Keppels

Jaarverslag 2015-2016 : Een terugblik
Scholen zijn in het kader van kwaliteit verplicht jaarlijks verslag te doen van de gedane activiteiten en de
voornemens voor het nieuwe schooljaar bekend te maken. Vandaar dat we in deze Schoolkrant dit Jaarverslag
opnemen.
Het schooljaar 2015 -2016 ligt weer achter ons en we blikken met u terug. De beleidsafspraak is gemaakt dat
de school zich zal gaan ontwikkelen tot een school waar het onderwijs gericht is op de 21 ste eeuw, voorlopig
groepsgebonden, mogelijk groepsdoorbrekend in de toekomst. Dat betekent dat er veel aandacht is voor
samenwerken, communicatie, leren leren om maar eens wat te noemen en dat is terug te zien in de activiteiten
die we hebben ondernomen.
Identiteit
De Garve is een interconfessionele school waar iedereen welkom is. Ons uitgangspunt is om de kinderen in
aanraking te brengen met christelijke normen en waarden en religieus besef. We gaven hier op diverse
manieren uiting aan, zoals het gebruik van de methode Trefwoord, het vieren van de christelijke feesten en de
vrijwillige wekelijkse bijdrage voor onze adoptie kinderen.
De kerst hebben we gevierd in de kerk tegenover de school. Na afloop was er weer het traditionele feest op het
schoolplein. Dank aan de activiteitencommissie voor de organisatie.
De paasviering vond dit jaar plaats in de kerk: een mooi moment samen. Kinderen van de bovenbouw hadden
een grote rol in de organisatie. Na afloop was er een paaslunch in de klassen, waarvoor kinderen allemaal iets
hadden meegebracht.
Ook is er twee keer een viering in de kerk geweest. Eén keer in de PKN kerk en één in de katholieke kerk te
Vierakker. De diensten worden voorbereid door de diaken, de dominee en de identiteitscommissie, waar ook
een ouder lid van is.
De identiteitscommissie is dit jaar één keer bij elkaar geweest. Er is nog een vacature voor een ouder/dorpslid
voor deze commissie.
Kwaliteit
De Kwaliteit van de school wordt op verschillende manieren in kaart gebracht. Door de Citotoetsen, vragenlijst
ouders en kinderen en de Kwaliteitskaarten van C. Bos (zelfevaluatie systeem).
De Citotoetsen:
Alle af te nemen toetsen zijn opgenomen in de toetskalender. De toetsresultaten van CITO in de groepen zijn
tweemaal geanalyseerd en geëvalueerd. We hebben daarbij ook gekeken naar de trendanalyse en hebben
waar nodig interventies gepleegd op kind, groeps- en schoolniveau.
Met alle teamleden zijn vier keer groepsbesprekingen gehouden. Van alle groepen is een groepsoverzicht en is
een schooloverzicht gemaakt. De analyses gaven aan dat onze tussenresultaten over het grote geheel stabiel
zijn.
De Entreetoets voor groep 7 hebben we i.v.m. de tijdsinvestering afgeschaft. Kinderen worden heel veel op
school getoetst en we hebben de kinderen goed in beeld via het Cito leerlingvolgsysteem.
De eindtoets Cito is helaas voor de derde keer onder de maat. De schoolscore is 532,3. De landelijke score is
534,9. Dat betekent 2,6 punten te laag. De inspecteur is in november op bezoek geweest en dat bezoek gaf
haar vooralsnog geen aanleiding tot nader onderzoek. Dat gaat nu wel gebeuren, want dit hoort bij de
standaard procedure bij drie keer onvoldoende.
jaar

landelijk gemiddelde op vergelijkbare scholen

kinderen groep 8 op De Garve

2012

535.1

536.2

2013

534.8

535.2

2014

537.2

532.4

2015

537.2

534.9

2016

534,9

532,2

Wat zijn opvallend scorende punten:
Goed scoort het traditionele rekenen. Meten en meetkunde is een aandachtspunt. Spelling en
werkwoordspelling is ook een aandachtspunt. Het begrijpend lezen laat een heel wisselend beeld zien. Er zijn
onderdelen die goed worden gescoord en onderdelen waarbij de kinderen die zwak scoren, maar hier is geen
lijn in te herkennen. Begrijpend lezen en rekenen scoorden hoger dan taal.
Wat is er op school aan gedaan:
Als je iets ziet aankomen, kun je er aan werken. Dat is ook gebeurd volgens een aantal basisprincipes van
schoolverbetering. Dat zijn o.a.:
* uitbreiding van de effectieve onderwijs/lestijd: op tijd beginnen, tijdverspillers aanpakken, instructie
uitbreiden. Dat doen we door ons te houden aan de tijd, aantal toetsen terug te brengen, aantal activiteiten
die niet met het primaire proces te maken hebben of te weinig opbrengen, te schrappen. Bv musical en
entreetoets voor groep 7.
* kwaliteit verhogen van de instructie: hoe beter de instructie, des te beter het leereffect. Er heeft scholing
plaatsgevonden op het gebied van begrijpend lezen, rekenen en spelling. Dit is geoefend in de groepen en
leerkrachten kijken regelmatig bij elkaar. Door de komst van de conciërge is de directie in staat om meer zich (
coachend) te richten onder lestijd op leerkrachten en de kinderen in de groep.
*analyse van resultaten: de teamleden en directie hebben zich geschoold in het analyseren van
klassenresultaten en vervolgens geleerd wat de beste aanpakken zijn ter verbetering.
* doelgericht werken: wat moet er geleerd worden en waarom: dit wordt nadrukkelijk in de lessituatie
benoemd en besproken met kinderen, vervolgens wordt gekeken of de doelen zijn behaald.
Daarnaast is er op gebieden waarin groepen slecht scoren extra geoefend en er is langere oefentijd aan
besteed. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen in de groepen 3 t/m 7. De tussenresultaten zijn, op een enkele
groep/toets na, goed. Voor groep 8 heeft dit wel wat effect gehad, maar niet bij alle kinderen.
Verder proberen we binnen de school een slag te slaan wat betreft professionele cultuur. We zijn er nog niet,
maar we komen stapje voor stapje verder.
Hoe nu verder:
We gaan door op de inslagen weg, omdat we de verbetereffecten zien. De inspecteur zal de school in het
begin van het schooljaar bezoeken en dan volgt een grote toezichtronde. Een lage score betekent niet per
definitie een zwakke school. De controlepunten zijn bij ons bekend (zie boven o.a.) en op orde en zaken die
dat niet waren, daar werkten we dit afgelopen jaar al aan. Dit zullen we voor de zomervakantie nogmaals
onder de loep nemen om te kijken of we zaken nog kunnen versnellen of verzwaren.
Het IPC onderwijs (zie uitleg verder in de tekst) begint als het gaat om motivatie voor het leren in de groepen
1/m 6 zijn vruchten af te werpen. Motivatie is een sterke factor als het gaat hoe serieus kinderen omgaan met
werk en leren. Groep 7 en 8 hebben hier het minst van geprofiteerd moeten we constateren. Maar de
invoering van IPC gekoppeld aan sociale veiligheid geeft ons wel het vertrouwen dat de lijn die we zien in de
groepen 1 t/m 6 zijn vruchten af gaat werpen.
De directeur heeft samen met de IB-er een plan van aanpak gemaakt. De volgende onderwerpen zijn hierin
opgenomen:
* verbeteren directe instructie model
* stellen van doelen en leren zichtbaar maken
* het gebruik van didactische modellen rekenen
* het gebruik van strategieën bij o.a. het begrijpend lezen
* verdiepen van de didactiek van het woordenschat onderwijs (woorddoosje)
De leerkrachten en directeur komen regelmatig bij elkaar in de klas. O.a. aan de hand van een kindwijzer wordt
feedback gegeven op elkaars lessen.
Voor de groepen 7 en 8 is een uitvoerig groepsplan begrijpend lezen, waarin expliciet wordt geoefend op het
gebied van begrijpend lezen met het accent op het aanleren van strategiegebruik.

Er wordt structureel na elke toetsperiode een teambijeenkomst gepland om de Citotoetsen te bespreken en
verbeterpunten te genereren voor de groepsplannen.
Onderwijs:
Ons belangrijkste doel was/is natuurlijk dat de kinderen vanaf de eerste schooldag zoveel mogelijk leren op een
plezierige manier. In de groepen kennen we drie niveaus. Alle kinderen nemen deel aan de basisstof. Daarna
differentiëren we naar boven en onder.
Voor de vakken begrijpend lezen en rekenen is een nieuwe methode aangeschaft in 2015. Deze zijn nu goed
ingevoerd.
IPC:
In het schooljaar 2015-2016 is de school begonnen met het IPC onderwijs. Het International Primary
Curriculum is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen van 4-12 jaar, gericht op de
creatieve en zaakvakken. Het is onderlegd met een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak
en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definiëren.
Het IPC is samengesteld met het oog op, zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben, als ook
om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC
curriculum geeft ook een internationaal perspectief; het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het
geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in
andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf.
Zorg
Elk kind heeft recht op passend onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend
onderwijs beoogt dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het
beste voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving. Het speciaal
onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.
Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. De scholen hebben nu zorgplicht. Dit betekent
dat scholen er voor verantwoordelijk zijn om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om aan alle kinderen
daadwerkelijk en goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen
regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in de samenwerkingsverbanden maken afspraken over de
ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.
Twee dagen in de week is Ruth Kerkhoven beschikbaar om de organisatie van de zorg vorm te geven. Naast
Ruth heeft de school ook een onderwijscoach van het SWV IJssel/Berkel. Deze vervult een begeleidende en
intermediërende rol tussen school en het SWV.
Het ondersteuningsteam is vijf keer bij elkaar gekomen en dit aantal kan op verzoek worden aangepast. Het
ondersteuningsteam bestaat uit: de betrokken ouders, de leerkracht, de intern begeleider (heeft de rol van
voorzitter), de onderwijscoach, schoolmaatschappelijk werker. De psycholoog/orthopedagoog van het SWV en
de directeur kunnen op verzoek ook deelnemen afhankelijk van de hulpvraag. Ook externe zorgbegeleiders
zoals de logopedist en ergotherapeut kunnen gevraagd worden om deel te nemen aan het overleg. We zijn erg
tevreden over deze werkwijze. De betrokkenheid van de ouders waarderen we en zien we als noodzakelijk en
logisch.
Het ’Handelingsgericht werken’ is uitgebouwd door versterkende en belemmerende factoren op te nemen en
de onderwijsbehoeften van de leerlingen daaruit te laten voortvloeien. De leerkrachten hebben veel
ondersteuning gekregen om dit alles zelfstandig en goed te leren formuleren en uitvoeren. Hier zal ook volgend
jaar het team zich in ontwikkelen onder begeleiding van de IB-er en de directeur.
Om het onderwijs goed te volgen is een strakke planning van belang. Daarom is de zorgstructuur uitgewerkt en
hanteren we een toetskalender met daarin ook opgenomen alle bijbehorende gesprekken.
Beleid sociale veiligheid
Schoolbesturen zijn sinds 1 augustus 2015 bij wet verplicht tot:
1. het voeren van sociaal veiligheidsbeleid;
2. het beleggen van de volgende taken bij een persoon:
 coördineren van het beleid ten aanzien van pesten en fungeren als aanspreekpunt in het
kader van pesten;



de monitoring van de sociale veiligheid van leerlingen, zodanig dat het een actueel en
representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.
De Garve heeft het beleid uitgewerkt in de beleidsnotitie Sociale veiligheid en Goed gedrag. Ruth Kerkhoven is
het aanspreekpunt wat betreft dit onderwerp. In het najaar is een ouderavond gehouden over dit thema. Dit
schooljaar is 4 x een incident gemeld door ouders en deze is volgens het protocol afgehandeld. Leerkrachten
zijn alert en signaleren ook. Door middel van gesprekken met kinderen en evt. ouders proberen we kinderen te
leren wat Goed Gedrag is. We focussen ons met name op het begrip Herstelrecht. Kinderen hebben te allen
tijde het recht om hun gedrag te herstellen. Dat wordt gedaan volgens een vaste schoolafspraak. Het team is
dit jaar 5 keer geschoold op dit thema en het komende jaar staan nog 3 scholingen over dit onderwerp op de
agenda.
We investeren veel in de (spel) begeleiding op het schoolplein en zien dat de incidenten zijn afgenomen. Er
wordt beter gespeeld en samengewerkt.
5 gelijke dagen model
Dit schooljaar zijn we gestart met het 5 gelijke dagen model. Het was even wat zoeken en wennen naar het
goede dagritme. Maar we zijn blij met de rust die het op school geeft. “We hebben alle dagen
woensdagmiddag”: zei één van de kinderen. In de oudervragenlijst die volgend schooljaar weer op de agenda
staat zullen we ook de ervaringen van ouders bevragen. Als team zijn wij tevreden.
IKC
Dit jaar is de Garve uitgebreid tot een Intergraal Kind Centrum. Er is een intensieve samenwerking met
Avonturijn. Deze verzorgt in de school de kinderopvang en de BSO. De samenwerking moet uitgroeien tot een
daadwerkelijk IKC. Een Integraal Kind Centrum is een plek waar iedereen samen werkt vanuit één visie, één
team en één plan. Baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 13 jaar worden in één doorgaande lijn gevolgd.
Activiteiten die we samen doen
* peutergym
* kleutergym
* kinderen van de opvang gaan wennen bij de kleutergroepen
* samen buitenspelen
* Ib-er van de school bezoekt ook de kinderopvang
* samenwerken bij allerlei activiteiten
* opstarten van een peutergroep
Er is een beleidsplan geschreven en één keer per jaar is er een studie overleg, tussen alle medewerkers.
Kunst en Cultuur
De coördinator ICC is Ruth Kerkhoven. Ruth heeft contact met de coördinatoren van de andere scholen om af
te stemmen welk project er gezamenlijk gekozen wordt, daarnaast volgt Ruth bijeenkomsten bij bureau
Cultuur&School O-G om op de hoogte te blijven van het aanbod en te worden geïnspireerd.
Dit jaar zijn de gelden ingezet voor muziekles voor groep 4 en voor excursies/activiteiten bij het IPC onderwijs.
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Beatrice van der Borg heeft het ICT gebeuren onder haar hoede. Allerlei praktische zaken zijn haar
verantwoordelijkheid, maar ook innovaties voor de toekomst staan op haar agenda. De website en het daarbij
behorende nieuwe logo heeft veel tijd gevraagd. Maar het resultaat mag er zijn.
Door de snelle ontwikkelingen op dit gebied is een keuze voor de toekomst lastig. Inmiddels weten we beter,
door een jaar werken met het IPC onderwijs, wat we op dit gebied nodig hebben.
Personeelsbeleid en scholing
De basiscompetenties voor leerkrachten zijn ons uitgangspunt. In het kader van de gesprekscyclus vonden dit
schooljaar gesprekken plaats. Doel was en is de kwaliteit van de leerkrachten verhogen en daarmee van het
onderwijs te verbeteren. Ook zijn de leerkrachten regelmatig in de klas bezocht. Het streven is om leerkrachten
zoveel mogelijk bezig te laten zijn met hun primaire taak lesgeven. Dat is ook gelukt, omdat de school sinds
januari een conciërge heeft die heel veel hand- en spandiensten kan verlenen.
Ouders
Ouders zijn een belangrijke ‘partij’ voor de school. Zij hebben de expertise over hun kind. Dat is een
noodzakelijke aanvulling op onze professionaliteit. Ouders hebben dit jaar verschillende keren aangeschoven
bij een Ronde tafel gesprek of hebben op grond van expertise of belangstelling de school voorzien van advies.

Hun ideeën en expertise zijn een goede input voor de dagelijkse gang van zaken.
Het kindformulier die door ouders is ingevuld voor het eerste 10 minutengesprek heeft bijgedragen tot een
kwaliteitsverbetering in de gesprekken.
Gebouw
Het nieuwe gebouw van De Garve maakt het werken en leren voor alle betrokkenen erg prettig. Het
onderhoud van het gebouw waar dagelijks veel meer dan 100 kinderen huizen, vraagt telkens weer de
aandacht van allen. Dank aan de ouders die er steeds weer voor klaar staan om het nodige onderhoud te
verrichten. Punt van aandacht is de akoestiek met name in de plaza. Deze kan nu onvoldoende benut worden
door het geluid.
Populatie en groei
Bij de start van schooljaar 2015-2016 hadden we 101 leerlingen. Bij de volgende teldatum op 1 oktober 2016
zitten we op 107 leerlingen. Dat komt met name ook door instroom van buiten (+4) in de hogere groepen.
Gezien de krimp doet de school het goed. De prognose voor de komende 4 jaar is, dat we terug gaan naar 90
kinderen. Tot nu toe bleef De Garve meer dan ruimschoots boven de prognoses. Maar ook hier geldt:
ervaringen uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst.
Bestuur
Het bestuur heeft 1 x per 6 weken vergaderd. De Raad van toezicht vergaderde 3 x per jaar. Er waren 4
vacatures. Er zijn er nu 3 vervuld.
MR
De MR is vijf keer bij elkaar geweest. De directeur samen met MR leden zorgden voor de agendapunten. De MR
heeft zich onder andere bezig gehouden met de vacature voor een nieuwe leerkracht in groep 7/8, schoolgids,
schoolplan, vakantieregeling, zorgplan en taakbeleid.
De activiteitencommissie.
De volledige samenstelling van de activiteitencommissie is te vinden in de schoolgids. Namens het team is
Dianne Wiersma lid.
Dankzij de AC was er onder andere: de slotdag, de sinterklaasviering, kerstafsluiting op het plein, de eieractie,
de avondvierdaagse en de schoolreisjes.

Jaarplan 2016-2017 Aan de slag!
De onderstaande punten vormen de werkagenda voor de komende jaren.
* professionele cultuur
* opbrengst verbetering van het onderwijs
* ontwikkeling naar Onderwijs van de toekomst
* professionelere bedrijfsvoering
De punten kunnen niet allemaal tegelijk worden aangepakt. Maar de eerste twee dienen alle aandacht te
krijgen. Met verschillende zaken is een start gemaakt om dit proces soepel te laten verlopen: 5 gelijke dagen
model, aanscherping verzuimbeleid, verdiepen van vakkennis voor leerkrachten. Daarnaast moeten deze
zaken zo worden neergezet dat de volgende stappen van de schoolontwikkeling hier naadloos op aansluiten.
Gezien de vooruitgang die de directeur middels het managementverslag aan het bestuur meldt is het bestuur
van voornemens om het proces richting groepsdoorbrekend onderwijs te versnellen.
Identiteit
Onze inspiratiebron is de Bijbel. Iedere dag gebruiken we de methode Trefwoord. Dit leidt meestal tot een
gesprek over waarden en normen. Hoe kun je het verhaal vertalen naar jouw leven? De dagelijkse
wetenswaardigheden en het nieuws komen daarbij aan bod. Kerst vieren we samen met de kinderen, familie
en vrienden in de kerk. Pasen vieren we met de kinderen in de kerk met het programma van de methode
Trefwoord.

Kwaliteit
In het schooljaar 2016-2017 houden we op elk terrein de kwaliteit goed in de gaten. De toetsgegevens van de
groepen 3 tot en met 8 en de eind- CITO houden we tegen het licht op individueel- en groepsniveau. Om de
kwaliteit door de jaren heen te bewaken maken we gebruik van schoolbrede trendanalyses. Waar nodig passen
we ons onderwijs aan.
Hetzelfde geldt voor de toets voorbereidend taal en rekenen, die we in groep 1 en 2 afnemen. Ook deze
resultaten bespreken we in het team en met de ouders.
Onderwijs
Leren gaat het best als je het nut ervan inziet en er plezier aan beleeft. Dat is dan ook ons uitgangspunt naar de
kinderen toe. In de groepen kennen we drie niveaus. Alle kinderen nemen deel aan de basisstof.
Zorgleerlingen ontvangen extra instructie en kinderen die meer aan kunnen mogen sneller beginnen aan hun
werk en werken aan een speciaal programma met meer uitdaging.
We blijven vasthouden aan ons uitgangspunt dat taal en rekenen de essentiële basis is. Dit mag nooit uitvallen.
Ook stillezen bij de start van de dag moet altijd doorgaan. Rond februari en juni evalueren we schoolbreed
onze inspanningen en de bereikte resultaten naar aanleiding van de citotoetsen. Waar nodig passen we
tussentijds onze aanpak aan. Daarnaast houden we continu de individuele prestaties in de gaten. In de
kleutergroepen wordt dagelijks interactief voorgelezen.
Thema’s: die dit jaar op de agenda staan:
* borgen van de gemaakte afspraken en leerervaringen op het gebied van rekenen, taal en (begrijpend) lezen,
* de leerlijnen taal waar dat kan koppelen aan andere vakken zoals: IPC, Trefwoord, Kanjertraining
* woordenschat koppelen aan het thema van IPC
* IPC onderwijs verder ontwikkelen
* onderzoeken hoe we de autonomie van kinderen kunnen vergroten (kinderen meer verantwoordelijk laten
zijn voor hun leerproces) door bv de invoering van een portfolio
Zorg
In het zorgplan is vastgelegd welke zorg de school kan verlenen. In het plan staat onder andere onze visie over
toetsing en interpretatie van resultaten. Ook acties en voorgenomen of afgesproken interventies komen hierin
aan bod. Het team houdt elk jaar enkele onderdelen van het zorgplan tegen het licht.
De intern begeleider, Ruth Kerkhoven, houdt zich bezig met de zorgleerlingen. Hiermee bedoelen we leerlingen
die op de Garve naast de basisstof pluswerk, extra oefenstof of extra ondersteuning krijgen aangeboden.
De leerkracht blijft de eerst aangesprokene van school. Alles wordt in nauw overleg en in samenspraak met
ouders gedaan. De leerkracht houdt ze op de hoogte over de ontwikkelingen.
Speerpunt van het komende jaar is de verdere beleidsinvoering van het beleid voor de sociale veiligheid op
school.
Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
Het ICT gebeuren op school is zeer uitgebreid en daarom spitst het zich dit jaar nogmaals toe op: beleid t.a.v.
sociale media en nieuwe media en media-wijsheid incl. pesten via de media.
Alle groepen gebruiken methode-ondersteunende programma’s voor taal, spelling en rekenen. Computers
worden ingezet voor zowel verbreding, verdieping als herhaling. De leerlingen leren goed om te gaan met de
computer. Voor de spreekbeurt en het werkstuk moeten ze de computer gebruiken. In groep 7 kunnen ze een
PowerPoint presentatie verzorgen.
De kinderen zullen in het kader van het IPC onderwijs meer en meer moeten leren zoeken op internet en
daarin geschoold worden, om de juiste kennis te vergaren.
Kunst en Cultuur
Het plan voor het komende jaar is het integreren van het crea-aanbod en de IPC-thema’s. Hierbij zal aandacht
worden besteed aan de 21ste eeuw-vaardigheden. Daarnaast zullen alle groepen naar een voorstelling gaan.
Personeelsbeleid en scholing
Het taakbeleid is vorig schooljaar opnieuw beschreven. De gesprekscyclus zal normaal worden gevolgd. Het
personeelsbeleid en scholingsbeleid zal opnieuw worden vormgegeven, omdat deze gedateerd is. Verder zullen
alle leerkrachten zich inschrijven in het Lerarenregister. Dit is een soort BIG registratie voor leerkrachten.

De leerkrachten moeten zich zoveel mogelijk kunnen richten op hun primaire taak: het lesgeven in de groep.
De teamvergaderingen zijn daarom voornamelijk inhoudelijk. We werken verder aan een professionele en
lerende organisatie. Daar zal het team ook scholing voor volgen. Iedereen is verantwoordelijk en zet zijn
kwaliteiten in ten gunste van de ander en de school.
Tijdens de gezamenlijke studiemiddagen als team richten we ons op:
*Professionele cultuur
*Versterking van didactische vaardigheden
*Teamontwikkeling
Ouders
Ouders zijn een belangrijke ‘partij’ voor de school. Zij hebben immers hun ‘fingerspitzengefühl’ over hun kind.
We zullen ons dit jaar met name focussen op een goede terugkoppeling van alle afspraken.
De volgende communicatiemiddelen zetten we weer in: jaarkalender, weekinfo, website, schoolkrant , twee
keer tienminutengesprekken (eind oktober/ november en maart/april) en twee rapporten (februari en eind
juni).
Gebouw en buitenruimte
Voor zowel het plein als de plaza/binnenruimte van de school, is het nodig dat we nadenken over hoe we deze
ruimte nog beter kunnen gaan benutten. Via een provinciaal project voor verbetering Scholen, pakken we de
buitenruimte aan. Beweging en meer buiten leren staan hierbij centraal.
Voor de binnenruimte geldt dat we nadenken over hoe we deze efficiënter in kunnen zetten overdag, tijdens
de schooluren en na schooltijd voor de BSO. Inrichting en het geluid staan hierbij centraal.

Dingen die u tegen uw kind kunt zeggen om hét verschil te
maken Bron: IPC Nederland

“Laat het me zien, vertel het me, praat met
me”

Hoe u uw kind kunt helpen bij het leren?
1. Uw kind zal kennis leren:
Kinderen moeten bepaalde feiten kennen, vinden wij. Informatie die absoluut klopt. Bij kennis
kunnen we vragen: is dit waar of niet waar? Bijvoorbeeld: Parijs is de hoofdstad van Frankrijk. Dat is
waar. Dat is kennis.
2.Uw kind zal vaardigheden leren:
Hoe moet je bepaalde dingen doen? Hoe krijg je iets onder de knie? Daar gaat het om bij het leren
van vaardigheden. Vaardigheden zijn praktisch. Wanneer er een vaardigheid is geleerd, gebruiken we
woorden als ‘kunnen’ of ‘in staat zijn’. Bijvoorbeeld: je veters kunnen strikken, een liedje kunnen
zingen, in staat zijn om een kaart te lezen. Bij elk schoolvak zal uw kind nieuwe vaardigheden leren.
Bij rekenen en taal, bij geschiedenis en aardrijkskunde, bij muziek en techniek, bij álles. Maar het
ontwikkelen van vaardigheden kost wel tijd. Vaardigheden leren we in kleine stapjes, telkens weer
een stapje vooruit.
3.Uw kind zal begrip ontwikkelen:
Wat heb je aan je nieuwe kennis en vaardigheden? Om daar antwoord op te kunnen geven, is begrip
nodig. Begrip leer je ontwikkelen als je kennis hebt verzameld, vaardigheden hebt geoefend, en tijd
hebt gehad om over de dingen na te denken.
Na afloop van een schooldag praat u misschien met uw kind over wat hij of zij heeft geleerd. U kunt
er allebei wat aan hebben als u dat op de volgende manieren doet:

Als uw kind zegt dat het op school een aantal feiten heeft geleerd, zeg dan: “Wauw. Vertel me eens
wat je daarover weet.” Op die manier helpt u uw kind bij het leren van kennis.

Als uw kind zegt dat het op school heeft geleerd hoe het iets moet doen, zeg dan: “Wauw. Laat me
eens zien hoe je dat doet.”

Op die manier helpt u uw kind bij het leren van een vaardigheid. (Vergeet niet dat deze vaardigheid
waarschijnlijk nog vrij nieuw is voor uw kind. En niemand krijgt een vaardigheid in één dag perfect
onder de knie. Het kost gemiddeld 1000 uur oefening om een willekeurige vaardigheid echt te leren
beheersen! Daarom is het zo belangrijk dat u geduld toont en uw kind aanmoedigt om vaardigheden
te blijven oefenen.)

Als uw kind zegt dat het iets nu begrijpt, zeg dan: “Wauw. Praat daar eens over met mij.” Op die
manier zal dat begrip steeds beter gaan ‘landen’ bij uw kind. Ook hier geldt weer dat het begrijpen
nog vrij nieuw zal zijn voor uw kind. Maar hoe meer u er samen over kunt praten, en hoe meer uw
kind voortborduurt op de kennis die met het onderwerp te maken heeft, en hoe meer het de
bijbehorende vaardigheden oefent, des te groter is de kans dat uw kind een nog beter begrip zal
ontwikkelen.

Woord van de activiteitencommissie
Samenscholen
Het was een bewogen schooljaar, geluk en verdriet lagen dicht bij elkaar. De school bewijst
keer op keer veerkrachtig en sterk te zijn. En het maakt de activiteitencommissie trots er
altijd te mogen zijn op die momenten dat de hele club zich ‘samenschoolt’. De momenten
dat er lichtheid in de tred komt en het gevoel van samen overheerst. Zoals we in een
felgroene gloed door Vorden marcheerden. Trots en gevleugeld, alhoewel iets verzwaard
door snoep en bloem, verenigd en fier. En dankzij de familie Siemes in een geweldig,
opvallend tenue. Met daarop het prachtige nieuwe logo dat ontworpen werd door buurman
Hugo Brinkman. De Garve is omgeven door talent en onbezoldigde inzet. Ingrediënten die
ons de juiste energie gaven om de barre slotdag door te komen. Welke ons door die
beruchte elf steden in Friesland dreven. Dat het nog geen zomer werd, was ons allemaal al
bekend.. Maar de barre kou die de Garve in de laatste schoolweek overviel was toch het
andere uiterste. Rookworsten en stroopwafels werden van stal gehaald en ijzers werden
ondergebonden. Klunend over de velden van SV Socii strompelden leerlingen verenigd
richting het einde van het schooljaar. Met rapporten onder de arm en te kaften
schoolboeken op de plank. Op naar rust en dagjes uit. Zoals we dat samen deden op het
schoolreisje in mei, in de buitenlucht. Waar - net als op de slotdag - nostalgie de boventoon
voerde. De activiteitencommissie trekt zich klappertandend terug, met een glaasje warmte,
achter kachel en onder deken. Het was ons weer een waar genoegen erbij te zijn op die
momenten dat er dapper en liefdevol samengeschoold werd. We wensen u een mooie
zomer toe, dat ze zon maar voor altijd van binnen mag schijnen. En we bedanken onze
trouwe sponsors Zwanenberg, Huuskens, Siemes, Kapper-Lammers, Heijink, Beuseker,
Aviko en uiteraard Bakkerij Besselink.

De Garve in Wichmond trots op nieuw logo en shirts!
In de afgelopen periode is er op De Garve hard gewerkt aan een nieuw logo. Het resultaat mag er
zijn. De korenaar die zo kenmerkend is in het oude logo is behouden gebleven, maar heeft nu
moderne uitvoering. De verschillende kleuren staan voor de verschillen tussen kinderen die de school
bezoeken. Het touw dat de halmen bond in het oude logo heeft een nieuwe vorm gekregen en staat
nog steeds symbool voor het samenbindende karakter van de school. De komst van het nieuwe logo
was aanleiding om dankbaar gebruik te maken van het aanbod van een sponsor voor nieuwe vrolijke
groene shirts. De kinderen van de school en hun ouders zijn erg blij met hun nieuwe shirts! Nu het
nieuwe logo een feit is, kon de school ook haar nieuwe website www.bsdegarve.nl in gebruik
nemen. Een mooie, moderne site, met allerlei wetenswaardigheden over het Integraal Kindcentrum
De Garve in Wichmond!

Groep 1 en 2.

het watermuseum

De afgelopen weken hebben we gewerkt rondom het thema “zand en water”. Op dinsdag 21
juni zijn wij als afsluiting van ons thema naar het watermuseum in Arnhem geweest.
Wat hebben we daar allemaal gedaan en vooral geleerd?
Hier hebben we geleerd dat water in 3 vormen bestaat.
Water is vloeibaar, vast of damp.
Een voorbeeld van vloeibaar water is water uit de kraan.
Een voorbeeld van water in vaste vorm is ijs.
Een voorbeeld van water in de vorm van damp is een
wolk.

Dit is een luisterspel. Je moest
goed luisteren welk geluid je
hoorde en dan naar het goede
plaatje heenlopen.
Het waren allemaal geluiden die
met water te maken hebben.
Bijvoorbeeld, wc doorspoelen,
regen, in plassen stampen enz.

In de grote zaal kregen we voorwerpen.
Deze voorwerpen moesten we onder de
goede stoel neerleggen. Je kon kiezen uit
water, ijs en wolken.

Dit is de ruimte waar je allerlei opdrachten
kunt vinden die met water te maken hebben.
Er zijn veel activiteiten.

Wij kregen steeds een andere kaart met
daarop een opdracht. We hadden tijd om
een paar opdrachten te doen.

Bij deze opdracht kregen we
een mandje met
verschillende dieren. We
moesten de dieren sorteren.
Dieren die in het water
leven bij elkaar en dieren
dier niet in het water leven
bij elkaar.

Je kon met een grote ijzeren
cirkel een bel om jezelf heen
trekken. Als je het snel deed
werd de bel het hoogst.

Bij deze waterbak kon je
plankjes en zandzakjes het
water tegenhouden, zodat het
een andere kant op stroomt.
Je kon dus een dam maken.

Het schooljaar 2015-2016 van groep 3/4.
Leuk schooljaar
Ik begin met het leren. Leren vind ik al altijd leuk. Vooral spelling en rekenen en schrijven. Ik vind
spelling leuk, omdat je woorden kunt leren spellen. Rekenen was vooral leuk, omdat je sommen kan
leren onthouden. Schrijven was gewoon mijn hobby.
Feesten
Hoi, feesten zijn al altijd leuk geweest. Je mag er lekkere dingen eten dan mag je lekker dansen van
alles wat je wilt. Er zijn ook soms feestjes op school. Zoals Sinterklaas en koningsdag en nog veel
meer.
Avondvierdaagse
1 keer in het jaar is er avondvierdaagse. Je mag dan 4 dagen lopen.
Lynn
De tweede dag vond ik het heel spannend in groep 3, maar heel lang daarna vond ik het leuk.
Kim
We gingen op schoolreisje.
Ruben
Avondvierdaagse
Ik liep met Mart en dat was leuk. Hij is mijn liefste vriend en hij had veel snoep mee en deelde hij met
mij. Dat was lekker. Ik liep altijd met Mart. Groep 7/8 is eerste geworden van de 10 kilometer. Ze
hebben een beker gewonnen.
Sal
Schooljaar
Ik heb dit schooljaar hele leuke dingen gedaan. Wij zijn op schoolreisje geweest, we hebben de
avondvierdaagse gelopen, maar ik deed niet mee. Maar groep 7/8 heeft de 10 kilometer gewonnen.
2 jaar op rij. Hopelijk volgend jaar weer.
Rozan
Dit jaar zijn we op schoolreisje geweest naar het openluchtmuseum met groep 3/4 . Er waren heel
veel spullen. We gingen met de bus en het was leuk.
Robine
Er was een museum en Bo en Daan mochten het openen. Emme had een steen. Robine een tapijt en
een diamanten doosje. Ik had een waxhand.
Jikke
Avondvierdaagse 2016
Ik liep 5 kilometer en dat was leuk en wij mochten de 10 niet lopen, omdat dat teveel was. Ik was ook
nog een dag ziek en dat was niet leuk. Maar ik was er donderdag weer en dat was leuk.
Lars
Hallo iedereen ik schrijf over sinterklaas.
Toen hij op school kwam duurde het best lang tot hij bij groep 3 en 4 kwam. Hij kwam met een
luchtballon op het veld waar ze voetbal spelen. We zongen ook voor Sinterklaas.
Emme

Avondvierdaagse
Iedereen loopt van onze klas de 5 kilometer, want we mogen nog geen 10 kilometer lopen. En ik loop
4 dagen en sommige een dag. En het leukste was het eind van alle 4 de dagen.
Jonathan
Mijn spreekbeurt over de meivakantie.
Hoi, in de meivakantie ben ik naar het eiland van Maurik geweest. Daar heb ik een paar dagen later
ook mijn spreekbeurt over gedaan.
Evi
Het buitenspelen
Het buitenspelen gaat wel goed. Vaak speel ik met Ieke. Maar ik speel ook met andere kinderen.
Anouk
Schooljaar
Ik heb dit schooljaar mijn kleine tafeldiploma gehaald een beetje moeilijk, maar ook wel makkelijk.
We zijn ook op schoolreisje geweest naar het openluchtmuseum . Het was heel leuk. We hebben een
molen bekeken. We hebben een ijsje gehad. We zijn terug gegaan met de bus. We gingen ook heen
met de bus. Het was echt heel leuk.
Annemijn
De pannenkoeken dag
Bij de pannenkoekendag gingen we eerst het schoollied zingen. Toen buitenspelen. En toen
pannenkoeken eten.
Tess
Kerst
Het was kerst en het was 2015 en toen heeft het gesneeuwd.
Lieke
Ik ga het over Sinterklaas hebben. We gingen naar de kermis en het was heel leuk en toen gingen we
naar de Kruidvat. En toen gingen we naar Sinterklaas en dat was heel leuk.
Pepijn
Pasen
Dit jaar hebben we een hele leuke Pasen gehad op school. We hadden een paasontbijt en we gingen
naar de kerk. Er was een heel mooi Paasverhaal in de kerk. En ik mocht met Anouk een toneelstukje
doen.
Ieke
Ik vind Sinterklaas en zwarte piet zo leuk. En dat was het einde.
Luca
Ik vond Sinterklaas op school het leukst. Je mocht met een groepje een dansje doen. Ik was met
Emme en Lot.
Yoena
De avondvierdaagse
Ik liep mee met de avondvierdaagse. Ik liep 5 km, want wij mochten niet mee met 10 km. Anders liep
ik wel mee met 10 km. Dat was dichtbij ijssalon Lekker. Maar ik ging niet ijs halen.
Jorik

Mijn koningsdag in 2016
Koningsdag was heel leuk we hebben spelletjes gedaan en ontbeten op school. En we hebben tussen
de spelletjes ook een pauze gehad en nog veel meer. Dit was koningsdag. Doei.
Julia
Sinterklaas
Met Sinterklaas maakten we een hele grote laars. Iedereen mocht op een heel klein papiertje
tekenen en als je klaar was met tekenen dan ging juf het papiertje op de laars plakken. En toen
school uit was zette de juf de laars voor de deur. En de volgende dag zat er een cadeautje in de laars.
Einde.
Lot
Buitenspelen
Het buitenspelen vind ik leuk. We spelen kokje en dan gebruiken we wat spullen uit de bak.
En we spelen ook voetbal.
Claudia
Vakantiemuseum van groep 3/4
En ik heb toen een diamant meegenomen en ook een munt van vroeger. En ik vond het
vakantiemuseum leuk.
Robin
Ik ben Sven. Ik vind het heel knap van mij dat ik voor de vakantie naar groep drie ben gegaan.
Sven
Het vakantiemuseum van groep 3 en 4.
Alle kinderen namen wat mee. We gingen eerst voorbereiden. We pakten een trampoline, tafels en
banken. Daar legden we de spulletjes op. En er hing een openingslint. Dat lint knipte Daan en Bo
door. Met een schaar. Toen mocht iedereen kijken. Want alle ouders die kwamen waren er al.
Niek
Ik ben naar het museum geweest. Er was tram die ging naar een doolhof. Ging ook naar een
speeltuin en naar huisjes daar. Daar konden ze heel leuk spelen. Ik ben jarig geweest. Ik heb leuke
cadeautjes gekregen. Ik heb een vliegtuig gekregen en dat was heel moeilijk te maken. En ik heb een
robot gekregen en het was heel leuk.
Daan
Dit jaar en vorig jaar.
Hallo ik ben Bo en ik doe Sinterklaas. Vorig jaar had Sinterklaas een brief geschreven. Ik weet niet wat
hij geschreven heeft en het eindigt, nou dag hoor. Op 4 december kwamen ze. Nou dat zou ik dit jaar
vertellen. Dit jaar had ik avondvierdaagse. 1 van de avondvierdaagse was heel leuk, 2 niet toen
onweerde het en dat vond ik niet leuk. 3 leuk. 4 dat was het leukste toen kreeg ik heel veel snoep,
echt heel veel en ik werd verwend en mijn cavia piepte.
Bo
Buitenspelen
Voetbal. Ik zit meestal in de spits met Sal dat vind ik heel leuk. Het voetbalveld is op het schoolplein.
En soms gaat het fout. Maar dat maakt niks want we lossen het altijd weer op.
Mart.

Mijn verjaardag was heel leuk. Ik heb heel veel gehad. We hebben een robot gekregen en een
vliegtuig. En een vlag. En ik heb een drumstel gekregen en drumstokjes. En een kikker die uit wat kan
springen hij was best leuk.
Giel
Het vakantiemuseum was in de speelzaal. Bo en Daan hebben het geopend. Heel veel ouders
kwamen kijken. Het was een heel leuk museum. Einde.
Brit
Vakantiemuseum groep 3 en 4
We hadden een vakantiemuseum in de gymzaal. Daan en Bo opende het. Ze knipten het lint door
met een schaar.
Tygo
We wensen iedereen : veel plezier, een fijne zomervakantie, een fijne vakantie, lekker weer, veel
plezier in je nieuwe groep, veel plezier in groep 4 en groep 5, word maar lekker bruin, gelukkige
vakantie, als je naar de winter gaat.. krijg het dan maar lekker koud, leuke vakantie, leuke
zomervakantie, lekker luieren, lekkere vakantie, lekker zonnen, lekker slapen, fijne dagen!!!!!

Groep 5/6.

Het was weer een
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Groep 7/8.
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Groep 8.

Mijn school jaren op de Garve
Wat me heel veel bij is gebleven is de verbouwing van de school.
Dat was in groep 5 en we waren met juf Diane naar de pastorie.
Toen de verbouwing voor bij was gingen we naar de nieuwe school
en toen kregen we les van juf jonina en juf Elly .
In groep 7 was aan begin was de eerste keer kamp .
Dat was heel leuk en het was lekker weer.
We hadden ook de eerste keer school voetbal n we waren eerste.
We hadden ook de eerste eind musical .
En in groep acht hebben we ook een boel gedaan .
We zijn ook noch op kamp in groep 8 .
We zijn op de fiets geweest op kamp maar het was slecht weer .
We zij in groep 8 ook nog naar Amsterdam geweest en dat was wel
,leuk we zijn naar windlab en naar het rijks museum geweest.
We oefenen nu ook voor de musical en dat gaat wel goed.
Benjamin

De tijd van de bassischool
In groep 1 kreeg je een maatje in de klas daarmee deed je veel.
In groep 2 werd je bant steeds beter en beter en speelde je veel.
in groep 3 gingen we op schoolreisje naar veel pretparken.
In groep 4 gingen we ook naar pretpark maar ook veel leren en minder spelen.
In groep 5 gingen we naar stoerdere en leukere pretparken en kreeg je steeds een nieuwe
leraar ook werd de school verbouwd.
In groep 6 was de school klaar en hij was stukken mooier en weer op schoolreisje.
In groep 7 gingen we naar kamp en niet meer naar schoolreisje en werd het leren egt lastig.
In groep 8 was het jaar bijna af we hebben kenningsmakingsdag van je nieuwe school en
kreeg je het niveau voor de nieuwe school.
Ik hoop dat ik later oud en politie word.
Duco

Mijn schooljaren op deze school.
Ik vond groep 1en 2 heel leuk lekker te spelen. In groep 3en 4 gingen we veel dingen leerden
bijvoorbeeld lezen,Schrijven, taal, spelling en de tafels.En in groep 5 gingen we naar de
pasthorie omdat de verbouwing bezig was. In groep 6 gingen we weer terug De verbouwing
was klaar we zaten in de nieuwe school. In groep 6 hadden we veel topografie. Toen naar
groep 7 Meester Carlos. We waren in het midden van het jaar al veel bezig met de musical
toen meester Carlos weg was kwam meester Hans dat was ook heel leuk . Maar in groep8
moest opeens meester Hans geopereerd worden. Toen kregen we niet zoon hele leuke
meester maar Dat was maar voor korte tijd. Toen kwam meester Hans weer. We begonnen
met de musical waar we nu nog mee bezig zijn. Straks ga ik naar het Aos in Doetinchem en
daar heb ik heel veel zin in dit is het einde
Lucas hissink groep 8

mijn jaren op de basisschool!
Hallo allemaal dit zijn mijn jaren op de basisschool. In groep 5 werd de school
verbouwd en gingen we naar de pastorie tegenover de school. Daar hadden we juf
Dianne, zij is nu de juf van groep 1/2. Op vrijdag hadden we meester Douwe, hij was
toen de directeur van de Garve. Met het slopen van de oude school gingen we allemaal
kijken.Toen de school klaar was moesten we alle tafeltjes en stoelen weer terug tillen
naar de nieuwe school. In groep 6 kregen we juf Yonina op maandag en dinsdag, ik vond
haar erg aardig. Op woensdag, donderdag en vrijdag hadden we juf Elly, ze was een
leuke juf en ging vaak op vakantie en nam dan ook een kleinigheidje mee voor alle
kinderen uit groep 5/6. In groep 7 hadden we meester Carlos. Hij was ook aardig, maar
aan het einde van het schooljaar werd hij ziek en kon niet meer terug komen. Dat
vonden we allemaal heel jammer, maar we moesten het er mee doen. In groep 8 kregen
we dus ook een andere meester en juf en dat waren meester Hans en juf Sharon hun
waren heel aardig. Maar na een paar weken moest meester Hans geopereerd worden.
Toen kregen we een invalmeester en dat was meester Romke. Hij was niet onze
lievelingsmeester, na een paar maanden kwam meester weer terug. We waren allemaal
heel blij. We kregen een citotoets en mijn eindscore is: 538. Ik ga naar het Isendoorn
College met Havo/Vwo tto.

Merel Keppels

Mijn school leven op deze school.
Ik vond het vaak leuk naar af en toe was het saai.
In groep 5 zat ik in de pastorie omdat ze aan het verbouwen waren op deze
school.
In groep 6 zaten we weer in de nieuwe school bij juf Elly en Yonina en hadden
we voor het eerst topo.
In groep 7 zaten wij bij mester Corlos en deden we mee aan de musical .
En het allerlaatste school jaar groep 8 daar kregen we mester hans omdat
mester Carlos overspannen was . metser hans moest een operatie aan zijn
hand. Toen kregen we eerst juf Tamara en meter Romke.
En nu ga ik kader doen op het metzo.
En daar wil ik de technische kant op.
Luuk

Mijn school verhaal!

Hallo allemaal,
Ik heb hier op school veel geleerd. Zoals lezen, schrijven en tellen. Het waren acht leuke en
gezellige jaren. In groep één doe je nog niet heel veel meer spelen. In groep drie begin je
echt met school en leren dat was een leerzaam jaar. In groep vijf gingen ze de school
verbouwen, toen zaten wij in de pastorie. Daar kregen we les van juf Dianne. We hebben
veel leraren en leraressen gehad. Groep vijf vond ik het moeilijkst daar leer je keer sommen
ik had toen een soort bijles dat heeft echt geholpen. In groep 7/8 ga je op kamp dat is altijd
heel leuk je blijft meestal twee nachten. Ik vond het kamp heel leuk hopelijk vinden jullie
dat dan ook. In groep acht krijg je citotoetsen dat noem je ook wel de eindcito. Mijn uitslag
was 530 en je had 529 nodig voor mavo. Ik ga volgend jaar naar het Isendoorn College
mavo/havo doen. Leren is soms zwaar en saai maar je kan er heel ver mee komen. Je moet er
wel je best voor doen als je een goed niveau wilt maar als je erin gelooft lukt het je. Veel
succes in je schooljaren! Liefs Mirjam!

Mijn afscheid
Groep ¾
Deze jaren op school heb ik veel geleerd. Bij mij was het soms wel moeilijk met rekenen en in groep
¾ ook wel met lezen. Het was soms moeilijk, omdat ik niet altijd goed met mijn klasgenoten.

Groep 5/6
In groep 5/6 kregen we Juf Yonina & juf Elly. Juf Yonina was super aardig en juf Elly zong altijd met
ons.Ik heb toen leuke maar ook vervelende tijden meegemaakt. Ik ging niet goed om met mijn
leeftijdsgenoten, ik speelde met kinderen die 1 jaar jonger waren dan ik. Maar met die kinderen had
ik toen meer lol dan met mijn eigen klasgenoten.

Groep 7
In groep 5/6 en groep ¾ was ik aardig verlegen, maar toen kregen we meester Carlos. Hij leerde ons
dat je niet altijd zo verlegen hoefde te zijn en vond het niet er als je wat zei, als je je vinger niet had
opgestoken. Ik vond dat zelf heel nieuw, want alle anderen schooljaren mocht dat nooit. Ik weet nog
dat hij helemaal tegen de voetbalclub Ajax was, en waarschijnlijk nog is. Ik vond het een leuk
schooljaar . Toen kwam de eindmusical van groep 8( ik zat nog steeds in groep 7) en ik kreeg een rol!
Ik was er super blij mee, ik was die dag gelijk naar mijn oma gegaan en was helemaal door het dollen
heen.

Groep 8
Omdat meester Carlos ziek was geworden kregen we twee nieuwe invallers. Dat waren (voor
maandag) Juf Sharon , en voor de rest van de week kregen we meester Hans. Ik merkte wel dat ze
anders les gaven dan meester Carlos. Maar door hun heb ik uiteindelijk Mavo gekregen en kan ik nu
naar het Isendoorn. Met de Cito kreeg ik de scoren: 5,27 , dat was iets lager dan gehoopt , maar het
vrolijkte me op toen ik hoorde dat ik toch naar het isendoorn mocht. Ik vond het die tijd ook wel
moeilijk in groep 8, omdat ik rekenen van groep 7 deed. Uiteindelijk heb ik wel een leuk jaar gehad
en ben ik klaar voor een nieuwe start
Esmee

Joël basisschooltijd!
Mijn tijd op basisschool De Garve was erg leuk en leerzaam. In groep 1 & 2 was je nog
onschuldig aan het spelen. En in groep 3 & 4 leerde we van juf Ineke & juf Beatrice reken,
taal, spelling, cijfers & letters lezen. Ik herinner me nog dat je toen een tafelkaart had. En
als je een tafel helemaal kende kreeg je voor die tafel een stikker. In groep 5 werd de school
verbouwd en werd ons klaslokaal tijdelijk vervangen door de huiskamer van de pastorie. In de
pastorie kregen we les van juf Diane, Meester Douwe & nog een invaller als ik het me goed
herinner. In groep 6 kregen we les van juf Yonina & juf Elly. In groep 7 kregen we meester
Carlos die gek was op praten. Kamp was toen ook heel leuk. Net als de musical van dat jaar.
Groep 8 ging vrij snel maar was niet altijd even leuk. Want toen moest meester Hans die toen
geopereerd moest worden. Daardoor kregen we veel invallers en die waren niet altijd even leuk
en gezellig. Gelukkig sluiten we het schooljaar wel leuk af met de eindmusical. Nu ga ik verder
op de Vrije School. En hoop later basisschool leraar te worden. Dit was wat ik vond van mijn
tijd op basisschool De Garve.
Joël Klein Lebbink.
Mijn school jaren op deze school.
Vaak was het natuurlijk hartstikke leuk maar op sommige momenten is het natuurlijk ook
wel eens stom. In groep 1 waren we lekker aan het spelen. In groep 3 leerden we lezen,
rekenen, taal en spelling. In groep 5 zaten we in de pastorie omdat, ze op onze school deze
nieuwe school hebben gemaakt. In groep 6 zaten we weer voor het eerst op de nieuwe
school. Toen leerden we bij juf yonina en juf Elly topografie. Daarna kwamen we bij meester
Carlos in de klas die was natuurlijk hel sportief. Daarmee gingen we ook op kamp dat was
hartstikke leuk. Aan het eind van het schooljaar groep 7 deden we nog een musical waar
sommige kinderen van groep 7 mee deden. Helaas kregen we net voor de musical te horen
dat meester Carlos heel ziek was. Volgend schooljaar in groep 8 kwam meester Hans en juf
Sharon. Waarmee we ook veel leuke dingen deden zoals een dagje naar Amsterdam of leuke
gym lessen zoals, voetbal, apenkooien, buskruit, verstoppertje in het donker. Helaas kregen
we midden in het schooljaar een tegenslag dat meester Hans geopereerd moest worden.
Toen kwamen er veel inval juffen en meesters dat vond onze klas niet zo fijn. Het kamp was
natuurlijk hartstikke leuk.
Het was een heel fijn schooljaar.
Nu ga ik vwo doen op het Isendoorn. Niek

Groep 1/8 op de garve

Groep 1- hier kwam ik voor het eerst op school ik kreeg een maatje dat was Margot om mij
te helpen met dingen.
Groep 2- in groep 2 werden er je al veel regels aangeleerd maar veel van de tijd was je nog
gewoon met de blokken aan het spelen.
Groep 3- in groep 3 begonnen we te leren met rekenen, taal en spelling en leerden we ook
de eerste woorden bijv. sok kip pet hut tas.
Groep 4- daar leerden we steeds wat moeilijkere dingen.

Groep 5- rond deze tijd is de hele school verbouwd rond die tijd kregen we in de pastorie
les. Hier zijn wat veranderingen van het oude en het nieuwe gebouw.
1We moesten altijd sloffen in de klas dragen.
2Ook moesten we onze jassen en tassen in luizenzakken hangen.
3Ook konden we buiten de klassen nog leren in de nissen
Groep 6- deze groep hadden we juf Yonina en juf Elly dit jaar was de verbouwing afgelopen
en konden we al in alle nieuwe klassen weer gaan leren. Hier leerde je rekenen tot de 1000.

Groep 7- hier gingen hadden we meester Carlos. Dit jaar gingen we ook voor het eerst een
musical doen ik was Beb een toilet mevrouw, ik vond dit echt heel leuk om te doen jammer
genoeg was net voor de musical meester Carlos heel ziek geworden daarom is was hij niet
bij de musical.
Groep 8- dit is het allerlaatste jaar op de garve. Meester was nog steeds niet beter dus kon
ons geen les meer geven daarom kregen wij meester Hans. Na een tijdje had hij veel last van
zijn pols en moest operaties doen. Hij kon ons ook geen les meer geven en dus kregen we
veel invallers onder andere meester Rompke hij is hier ong. 4 maanden daarna kon meester
Hans ons weer les geven. Nu zijn we bezig met de musical en we hebben onze eind cito
gehad ik heb 5.38 gehaald.
Lara

Hier het stukje van Isa:
Isa heeft een lettertype gebruikt wat niet geaccepteerd wordt door PDF. Vandaar haar stukje
op de foto!

U bent welkom op:
www.bsdegarve.nl

