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Gesprekkencyclus
We willen u op de hoogte brengen van de
gesprekkencyclus zoals we die in het team
hebben besproken. Er zijn door een aantal
ouders vragen over gesteld. Hieronder staat in
een overzicht wanneer er gesprekken zijn, of ze
verplicht of facultatief zijn en wat er besproken
wordt.
We willen graag de ouder-schoolcontacten
inzichtelijk maken.

Daarnaast kunt u natuurlijk altijd om een
gesprek vragen bij de leerkracht.
Met deze cyclus heeft iedere ouder in principe
4 keer een gesprek met de leerkracht met en
over uw kind(eren)
Foldermateriaal en flyers
Aan het begin van een schooljaar zijn er altijd
een aantal uitgeverijen die folders naar school
sturen. Ze willen u attenderen op de
mogelijkheid voor abonnementen of type
cursussen. We hebben ze verzameld en leggen
ze voor u klaar in de hal. U kunt deze folders
meenemen.

Gevonden voorwerpen
Daarnaast liggen er ook nog gevonden
voorwerpen van de kindervakantieweek in de
hal. Wanneer ze niet zijn opgehaald doen wij ze
na vrijdag 6 september weg. Zeker 4
hamers...dus wie is zijn of haar hamer kwijt?
Ziekte/verzuim van leerkrachten schooljaar
2019-2020
U heeft overal in de media kunnen lezen dat
het invalprobleem echt heel groot is in het
basisonderwijs. Wij zijn tot nu toe gezegend
met een gezond team, maar je weet natuurlijk
nooit of dat ook dit schooljaar zo is.
Ook hebben wij het geluk dat juf Elly vaak bij
wil springen, maar zij kan ook niet alle dagen
paraat zijn. De invalpool is verder “leeg”.
Ik houd mijn hart vast hoe we het dan moeten
regelen. Daarom de vraag aan u, heeft u
lesbevoegdheid of bent u bereid mee te werken
in school, of weet u iemand die achter de hand
wil zijn voor een invaldag, dan heel graag aan
ons doorgeven. Het kan ook een opa/oma
zijn…
In het slechtste geval zullen we een groep naar
huis moeten laten gaan. Maar ik hoop van harte
dat dat niet nodig zal zijn.
Sportouder(s)
Heeft u nog nagedacht of u eventueel alleen of
met een andere ouder de sportactiviteiten zou
willen organiseren op de Poeljeugd?
Het gaat met name om de toernooien, zoals
Korfbal, Voetbal jongens, Voetbal meisjes,
Dammen. Vanuit school is juf Eva
contactpersoon. Graag opgeven bij juf Eva of
bij mij.
Mediawijsheid

De MR heeft samen met school op maandag
17 juni een ouderavond georganiseerd rondom
het thema Mediawijsheid. De presentatie die
daar gegeven is willen we graag met u delen.
Jessica de Schipper en Heidi de Jonge van
Bibliotheek Oosterschelde hebben de
presentatie gegeven. De presentatie stuur ik in
een aparte bijlage.
Schoolreizen 19 september
Donderdag 19 september gaan de kinderen
van de groepen 1 t/m 6 op reis! Geweldig
spannend en leuk om met je klasgenootjes op
reis te gaan! We hebben u de rekening voor de
schoolreiskosten gestuurd, zou u dit voor
vrijdag 13 september kunnen overmaken? Bij
voorbaat dank!
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