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September:
Wees eerlijk
Oktober :
Iedereen hoort erbij
November:
Pas op je woorden
December:
Handen thuis
Januari:
Wees zuinig en netjes!
Februari:
Veiligheid voor alles
Maart:
Laat weten waar je bent
April:
Haal het beste uit jezelf
Mei:
Zorg voor elkaar
Juni:
Eerst denken, dan doen!
Plein
Het plein is een plek voor kinderen, waar ze heerlijk en
ongestoord kunnen en mogen spelen.
We zijn met een werkgroep gestart, waar ook ouders in
zitten, om na te denken hoe we het plein nog beter
kunnen inrichten. Wilt u meedenken en meehelpen,
meldt u zich dan aan bij meester Muijser, onze
sportleerkracht.
Het plein is tijdens schooltijd voor de kinderen van de
school. Dat betekent dat wij aan u vragen niet op het
plein te komen tijdens schooltijd, dus tussen 8.30 uur
en 14.30 uur.
Na schooltijd en voor schooltijd spelen BSO kinderen op
het plein onder toezicht van de BSO medewerkers.
Daarom vragen wij u van het plein te gaan, zodat de
speel situatie voor deze kinderen overzichtelijk is.
Wilt u plek voor hen maken? Wij hebben veel kinderen
die gebruik maken van de BSO en hebben de ruimte van
het plein ook nodig voor hen om veilig te kunnen
spelen. Dank u wel!

Wij mogen het hek niet sluiten van de brandweer, in
verband met vluchtwegen. Kinderen komen het hek
niet uit. Dat doen zij vanzelfsprekend al niet gelukkig.
Wij vragen u om te wachten buiten het hek, zolang de
kinderen buiten spelen. Dat is veilig. Dank u wel!
Bezetting van de groepen bij ziekte
Tot aan vandaag heeft elke groep een meester of juf
voor de klas. Daar zijn we blij mee, want niet in elke
school is dat het geval. We hopen maar dat niemand
ziek wordt, want dan lukt het minder makkelijk.
In geval van ziekte denken wij op de volgende manier;
 Is er iemand ambulant, zonder klas, dan zal
diegene de groep overnemen als er verder
geen afspraken zijn voor die persoon.
 Lukt dat niet, dan proberen wij iemand in te
huren via een uitzendbureau.
 Is daar niemand beschikbaar, splitsen wij de
groep op als het leerlingenaantal dat toelaat.
 Is het leerlingen aantal te groot zullen wij
overleggen met ouders of kinderen een dagje
thuis kunnen blijven. Dit is echt in
noodgevallen of bij een epidemie.
Vacature;
Per 01-12-2018 hebben wij het leerlingenaantal van 298
bereikt. We zetten dan een vacature online. We zullen
een onderbouw leerkracht nodig hebben, maar we zijn
nog in onderhandeling voor hoeveel dagen. U hoort
ervan.
Bezetting van de groepen vanaf oktober 2018
Juf Bos zal vanaf de herfstvakantie zich voegen bij ons
team. Zij zal groep 7 gaan lesgeven op alle dagen,
uitgezonderd de woensdag. Dan zal meester van
Cappellen voor de groep staan. Wij wensen juf Bos een
fijne tijd toe bij ons op school! Welkom!
Juf de Man zal vanaf volgende week, 4 oktober,
lesgeven aan groep 8 op de donderdag en vrijdag. Juf
Hogeweg geeft dan op maandag, dinsdag en woensdag
les aan de groep.
Juf Kruijs zal vanaf volgende week 4 dagen werken in
groep 1/2 a. Op donderdag zal juf Blok komen in deze
groep.
Meester Mulder draagt zorg voor de voortgang van het
onderwijs en de zorg in onze school. Hij is vanaf
volgende week full time beschikbaar voor ons als Intern
Begeleider.
Meester Muijser zal extra sport en spel in de pauzes
verzorgen op dinsdag en donderdag, waardoor het

team nu eindelijk op die dagen ook een kleine pauze
heeft.
Meester van Cappellen zetten we op dinsdag en
donderdag in, na de herfstvakantie, voor kinderen uit
groep 7 en 8 die extra uitdaging nodig hebben. We
hebben dan de groepen 7 en 8 in drie niveaugroepen
verdeeld, waardoor de kinderen een maximaal aanbod
in taal en rekenen krijgen.
Meester Muijser en meester van Cappellen zullen
beiden een deel plusgroep lesgeven. Deze kinderen
komen uit verschillende groepen. Kinderen die hiervoor
in aanmerking komen worden via een signalering
hiervoor geselecteerd. Ouders krijgen informatie als
hun kind hiervoor in aanmerking komt.
Juf van Aart neemt een deel van de groepen mee om
onderwijs op maat aan te bieden. Om hiervoor in
aanmerking te komen, hebben we een grondige
analyse gedaan op de leerresultaten.
Begrijpend…..
 Lezen
 Taalgebruik
 Rekenen
 Zaakvakken leren
 Studievaardigheden toepassen
 ……..
Taal is in onze school erg belangrijk. Alles is taal, ook
rekenen en andere vakken. Als wij taal niet begrijpen,
begrijpen we de andere vakken ook niet.
Doelen stellen…
Met de kinderen stellen we doelen. Wat leren we nu
eigenlijk? Wat wil je eigenlijk leren en hoe zal dat
lukken? Zo is een kind betrokken bij hetgeen het zal
leren en kan het kind trots zijn op wat het nu al weet.
Elke dag kan een kind vertellen wat het heeft geleerd.
Misschien leuk om eens aan ze te vragen?
Mijn kind vertelt niet zoveel thuis? Wat nu?
Wekelijks vertelt de leerkracht van uw kind via Digiduif
aan u wat de onderwerpen zijn geweest. Leuk om eens
na te vragen?
Elke woensdag bent u welkom om in de groep u op de
hoogte te stellen van hetgeen er in de groep gebeurd.
Op woensdag bent u dus van harte welkom tijdens de
inloop, in de gehele school.
Misschien bent u in de gelegenheid om de groep van
uw kind eens te begeleiden? Zo maakt u alles van
dichtbij mee.
We zullen na de herfstvakantie open lessen geven,
waarvoor u kunt intekenen. U ziet dan een gedeelte van
de lessen, zodat u een indruk heeft van de dagelijkse
gang van zaken.
Dank u wel voor uw input bij de startbijeenkomsten.
We hebben een inventarisatie gemaakt van alle ideeën
die u heeft ingebracht. U krijgt deze binnenkort.
Enquête
De uitkomst van de enquête over identiteit is dat wij
goed aansluiten bij de beleving van elkaar. Wij noemen
ons ontmoetingsschool en dat zijn we ook volgens u.

De vragen aan de kinderen over identiteit zijn serieus
beantwoord. De kinderen geven aan dat Trefwoord als
methode heel erg fijn is. Ze praten over godsdienst en
horen de verhalen. Ze vinden het ook fijn om over
elkaars godsdienst te horen en te weten.
Move-a-head nieuws
De judolessen zijn weer begonnen. Net zo belangrijk
zijn de lessen over gedrag en het leren leren.
Alle kinderen hebben kleine testjes gedaan, zodat we
weten op welke manier zij het best de informatie tot
zich nemen. De leerkracht van uw kind zal u hier verder
over informeren.
Komt pesten niet meer voor op onze school
Het is eerlijk om pesten te erkennen. Belangrijk is hoe
wij als school hiermee omgaan. Daar begeleidt Move-ahead ons bij. We zien dat bewust worden van gedrag
erg helpt. Pesten is erg afgenomen in onze school.
Wij laten iemand met rust en negeren die. Dan pesten
wij toch niet meer? De regel is “iedereen hoort erbij”.
Dat betekent dat wij niemand buitensluiten!
De ergste vorm van pesten komt voor via de mobiele
telefoon. Wilt u daarom uw kind controleren op het
gedrag met de mobiel? Uw kind zegt op internet soms
de ergste dingen en weet prima dat je dit eigenlijk niet
kunt zeggen “live”. Het vervelende is dat thuis en school
op deze manier erg met elkaar te maken krijgen. Wij
hebben de regel dat de mobiel UIT staat tijdens
schooltijd. Niet stil, maar uit! Is de mobiel niet uit, dan
brengt het kind de mobiel bij de directie in de
afgesloten kast.
Respect, Veiligheid en Vertrouwen is de leus voor ons
allemaal in elke omstandigheid. Het helpt als u thuis de
termen ook gebruikt. Ouders-School- kind, Samen
sterk!
Rectificatie op de vorige mail.
Goede vrijdag, 19 april, zijn de leerlingen ook vrij!

