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Nog meer nieuwe collega’s?
Deze week zijn er sollicitatiegesprekken met enkele onderwijsassistenten en met
een leerkracht. We willen zo snel mogelijk een of twee onderwijsassistenten
(afhankelijk van het aantal werkdagen) en een leerkracht benoemen. Vooral groep 4
heeft snel extra hulp nodig.
Betere onderwijsresultaten!
Kinderen leren het meest van goede uitleg (instructies) door de leerkrachten. Hoe
meer instructies en hoe meer samen oefenen met de leerkracht, hoe meer de
kinderen gaan leren. We willen graag dat de leerresultaten nog meer omhoog gaan.
Daarom geven we vanaf dit schooljaar meer instructies in alle groepen. Veel
instructies starten om half negen bij het begin van de dag. Voor de ouders en de
kinderen die af en toe / regelmatig te laat komen: zorg dat je op tijd bent voor de
instructie en de opdrachten die daarna volgen. Ook is het storend als kinderen te
laat zijn en de les al is begonnen. Bedankt voor de medewerking!
Jaarplanning 2018-2019
De Jaarplanning 2018-2019 is klaar. U vindt de jaarplanning in de bijlage bij deze
nieuwsbrief. Tevens wordt deze aan alle oudste kinderen van het gezin
meegegeven. Handig om deze planning ergens op te hangen of te bewaren door het
jaar heen.
Vragen van ouders (herhaling)
Het is handig voor ouders en voor ons als de ouders tussen 8.30 en 9.00 uur komen
met vragen, voor formulieren of mededelingen. Ook in de middag van 14.15 tot
14.30 uur is er gelegenheid om vragen te stellen of zaken te regelen. Tussen deze
tijden door kan Jolanda dan haar eigen werk zo ongestoord mogelijk af zien te
krijgen.

Startavonden in de eigen groep van de kinderen
Binnenkort sturen de leerkrachten hun uitnodigingen voor de startavonden. In het
eigen lokaal is er dan een startprogramma over hoe er wordt gewerkt in de groep.
Even kennismaken, vertellen hoe het weekrooster eruit ziet, wat vertellen over de
nieuwe werkafspraken (hoe gaan we in de groepen werken) en natuurlijk alle vragen
van de ouders beantwoorden.
Donderdag, 20 september om 19.00 uur zijn de ouders van de groepen 1 t/m 4
welkom in de groep.
Donderdag, 27 september om 19.00 uur heten de leerkrachten van de groepen 5 t/m
8 de ouders welkom.
De koelkast voor de melk wordt goed gebruikt!
Voor kinderen die melk meenemen van huis voor in de pauze, staat er een koelkast
meteen rechts in de kamer naast de voordeur.
Wijsneus: hoe moet ik me aanmelden?
Op woensdag 12 september zijn de introductielessen van Wijsneus geweest. Hierin
werd kort verteld waar de kinderen aan kunnen deelnemen. Het inschrijfformulier
kan tot 19 september 2018 worden ingeleverd bij juf Tuba of juf Riecette.
Re-integratie van de zieke collega’s
Kim, Nicolette en Gerben zijn twee keer per week op school om allerlei
werkzaamheden te doen voor hun re-integratie. Soemintra gaat ook starten met
re-integreren, alleen doet zij dit om een aantal redenen op een collega-school. Ook
Gerben gaat dit binnenkort op een collega-school doen. We hopen dat de terugkeer
heel goed gaat en dat ze allemaal over een poosje weer gezond aan de slag kunnen
gaan!
Voorlopige adviezen groep 8A
Door de afwezigheid van Soemintra is het niet mogelijk om samen met de ouders
gesprekken te voeren over de adviezen die Soemintra heeft gemaakt. Volgende
week wil ik de ouders uitnodigen voor individuele gesprekken over hun kind en hoe
we hiermee omgaan. Vervolgens bespreek ik dit alles met juf Riecette en juf
Stephanie. Dit is niet ideaal, maar het beste wat we kunnen doen.
Kom met leuke ideeën voor het schoolplein!
Enkele ouders hebben al hun ideeën genoemd: een overkapping voor als het regent,
een plek voor rustige spelletjes, een renbaan, een hinkelbaan en een doeltje of een
korf om ballen in te mikken. Wat willen we nog meer graag op ons plein? We willen
nog meer goede ideeën!

Dit najaar gaan de werkzaamheden beginnen om onze plannen uit te voeren!
Bibliotheek
Wij hebben op onze school een uitgebreide bibliotheek.Een aantal ochtenden in de
week helpt Gül Salman de kinderen bij het het zoeken naar een leuk boek. Wij zijn
Gül zeer dankbaar dat zij dit drie ochtenden per week wil doen.
Lezen is niet alleen leuk, maar door veel te lezen, leren kinderen steeds meer
nieuwe woorden.
Het zou fijn zijn als de bibliotheek vijf ochtenden per week open kan zijn.
Wij zijn daarom op zoek naar een tweede bibliotheek ouder (moeder, vader, opa,
oma….?), zodat de bibliotheek de hele week tussen 8.30 uur en 9.30 uur open kan
zijn.
Denkt u “dit is echt iets voor mij” , laat het ons dan weten (juf Thea is de
contactpersoon).
Luizencontrole binnenkort
Het is weer tijd voor de luizencontrole. Tot nu toe gaat dit heel goed, mede door de
luizenzakken. Vraag: welke ouders willen dit schooljaar enkele keren per jaar komen
controleren of er hoofdluis is? Graag aanmelden bij Jolanda.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Gerard Stam

