Nieuwsbrief september 2017

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij sturen wij u de eerste nieuwsbrief
van dit schooljaar. Bijzonder is dat er enkele
dagen per week ook een peutergroep is
gestart. Het is heerlijk om ook die kinderen
hier te zien spelen met  de

met de interne vertrouwenspersoon van de
school.

onderbouwgroepen. Ook zijn we volop
bezig met de kindgesprekken, die wij als
zeer waardevol ervaren. Fijn dat u hier ook
zo betrokken aan meewerkt.

Kindercoaching
Zoals u weet staan welbevinden en
betrokkenheid hoog in het vaandel bij ons op
school. We zijn dan ook erg blij te kunnen
vertellen dat we tijd en ruimte vrij hebben
kunnen maken om kinderen hierin extra te
kunnen begeleiden.
Omdat juf Geralda haar diploma Master SEN
(gedragsspecialist) heeft, willen wij haar
expertise graag benutten.

Informatieavond
Op woensdag 7 november willen wij een
ouderavond organiseren, noteert u deze
alvast in uw agenda? Over de invulling krijgt u
later nog bericht.

Schoolfruit

Kinderen die extra ondersteuning kunnen
gebruiken in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling zullen op woensdagmorgen
door juf Geralda worden begeleid. Het gaat
hierbij om schoolgerelateerde problemen, die
in eerste instantie vanuit de leerkracht
worden aangegeven.

Ook dit jaar heeft de school de subsidie voor
schoolfruit binnen gekregen. Dat vinden we
heel fijn. Binnenkort zal er een schil/snijrooster worden gemaakt voor het klaarmaken
van het fruit. 3 dagen in de week zullen we
weer mogen genieten van allerlei soorten
fruit.

Tevens is juf Geralda de interne
vertrouwenspersoon van onze school. Als
ouder kunt u ontevreden zijn over bepaalde
zaken op school. Meestal kunnen deze
klachten in onderling overleg opgelost
worden. U kunt in alle gevallen de leerkracht
en de schoolleiding aanspreken. Als u er met
de leerkracht en de schoolleiding niet uitkomt
en de klacht naar uw mening niet naar
behoren is opgelost, dan kunt u overleggen

MR-verkiezing
Afscheid van de Medezeggenschapsraad
Na een periode van 6 jaar neem ik afscheid van de
Medezeggenschapsraad. Ik vond het leuk om te
doen. Meepraten met andere ouders, lesgevers en
directie over wat er zoal afspeelt op de school van je
kinderen. Allerlei onderwerpen passeerden de revue,
van schoolplein tot begroting. Wat het meeste
indruk heeft gemaakt is wel de manier waarop de
nieuwe schooltijden zijn ingevoerd. Zowel
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ouders als personeel hebben er samen aan gewerkt
waardoor de invoering eigenlijk heel vlot is verlopen.
Volgens mij nog steeds een succes! Het was niet
altijd makkelijk, door een terugloop van kinderen
moest de school zich aanpassen. En dat is gelukt.
Vooral omdat is gekeken naar wat er wel kan, zoals
groepsdoorbrekend werken, actieve
middagprogramma’s en samenwerking met de
kinderopvang Prokino. Het kind, uw kind, staat
centraal en daar gaat het per slot van rekening om.
Ik heb het met heel veel plezier gedaan, maar geef
ook graag het stokje over. Stelt u zich beschikbaar?

De aanwezigheid van de collega’s
maandag

groep 1/2/3: Donja
groep 4/5:     Daniëlle
groep 6/7/8: Elize
Onderwijs assistent: Debby
Zorgassistent: Larissa

dinsdag

groep 1/2/3: Donja
groep 4/ 5: Daniëlle
groep 6/7/8: Elize
Onderwijs assistent: Debby
Zorgassistent: Larissa
Intern begeleider: Astrid
Directie: Marleen

woensdag

groep 1/2/3: Donja/Mirjam
groep 4/ 5: Daniëlle
groep 6/7/8: Elize
Onderwijs assistent: Ada
Intern begeleider: Astrid
Ondersteuning directie en
coaching: Geralda
Directie: Marleen

donderdag

groep 1/2/3: Mirjam
groep 4/ 5: Daniëlle
groep 6/7/8: Geralda
Onderwijs assistent: Ada
Zorgassistent: Larissa

vrijdag

groep 1/2/3: Mirjam
groep 4/ 5: Daniëlle
groep 6/7/8: Geralda
Onderwijs assistent: Ada
Zorgassistent: Larissa
Directie: Marleen eens in de 14
dagen

Martin Wissekerke

Vindt u het leuk om mee te praten en te
denken over de ontwikkelingen op onze
school? Geef u op! We hebben een
enthousiaste ledengroep, waar u zich kunt
aanmelden:
-

Alexandra Van Linden Tol
Corien van Eekelen
Madeleine Cijsouw
juf Elize
juf Geralda

U kunt zich aanmelden tot en met vrijdag 13
oktober.

De aanwezigheid van de pedagogisch
medewerkers van Prokino is een extra inzet.
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We werken nauw samen met de
kinderopvang.
NB
Er kunnen uitzonderingen zijn waardoor de
aanwezigheid van (met name) Astrid en
Marleen kan afwijken wegens verplichtingen
elders.

Belangrijke data
4 oktober
4 oktober13 oktober
5 oktober
16 oktober20 oktober
7 november
17 en 24 november

boekenmarkt
18.30-20.00 uur
kinderboekenweek
staking: geen
school!
Herfstvakantie
Ouderavond
Schoolsport voor
groep 3 t/m 8

