NIEUWSBRIEF
Schooljaar 2017/2018, nummer 8, 21 december 2017
Belangrijke data
Datum
23 december t/m
7 januari
15 januari
16 januari
23 januari

Activiteit
Kerstvakantie! School begint weer op 8 januari 2018
Groepen 1/ 2 van beide locaties naar het concertgebouw, zie info in deze nieuwsbrief
Start lessen weerbaarheid voor de groepen 7.
Groep 5P (juf Loes F/juf Bianca) naar Studio Snugger, zie info in deze nieuwsbrief.

Informatie uit de school
Personeel
Na de kerstvakantie wijzigt de bezetting in de onderbouw op het Van Hogendorpplein: Rosemarijn Jansen
van groep 1/2B komt terug van zwangerschapsverlof. Carmelita IJspol mag vanwege haar gezondheid niet
meer zelfstandig voor een groep. Zij wordt vervangen door Yvette Lanson, die ook het verlof van juf
Rosemarijn heeft vervangen.
De bezetting van de onderbouwgroepen op het Van Hogendorpplein is dan als volgt:
1/2A - Gonnie Roekevisch op maandag, dinsdag en woensdag en Yvette Lanson op donderdag en vrijdag
1/2B - Yvette Lanson op maandag en dinsdag en Rosemarijn Jansen op woensdag, donderdag en vrijdag.
Juf Carmelita gaat op maandag, dinsdag en woensdag extra ondersteuning bieden op de locatie Van
Hallstraat en op donderdag en vrijdag op de locatie Van Hogendorpplein.
Op de locatie Van Hallstraat is ook een klein wijziging in de bezetting: Freddy Groot gaat de vrije dag van
Linda van Amstel (groep 3H) vervangen i.p.v. Bianca Augustuszoon. Juf Bianca gaat op maandag lesgeven
aan groep 5P.
Verrijkingslessen
De verrijkingslessen (lessen voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben) vinden na de kerstvakantie
plaats op maandag i.p.v. op donderdag. De lessen worden gegeven door Loes Frencken.
Vervangingen
Zoals alle andere scholen hebben ook wij te maken met het probleem dat er weinig vervanging beschikbaar
is als leerkrachten afwezig zijn vanwege ziekte of om andere redenen. Zeker in de herfst en winter zijn wij
dagelijks bezig met het zoeken naar oplossingen. De afgelopen vier weken (19 schooldagen) hebben wij in
totaal 45 dagen afwezige leerkrachten moeten vervangen. Dit hebben we op de volgende manieren gedaan:
 Dertig dagen hebben we eigen personeel ingezet. In veel gevallen betekende dit werkdrukverhoging
voor bijvoorbeeld onze IB-ers, maar ook voor onze leerkrachten omdat bepaalde ondersteunende
taken niet werden uitgevoerd.
 We hebben één dag een groep verdeeld over de andere groepen.
 We hebben een keer een groep vrij moeten geven. Dit hebben wij een dag van te voren
aangekondigd, waarbij we natuurlijk wel opvang hebben geboden voor kinderen die niet thuis
konden blijven. Deze kinderen zijn verdeeld over de andere groepen.
 Vier dagen zijn opgevangen door externe invalkrachten.
 Negen dagen zijn vervangen door oud-collega's, die al met pensioen zijn. Wij zijn blij dat deze
ervaren collega’s zich nog steeds met enthousiasme inzetten voor onze school.
Wij zijn trots op ons team, omdat wij ondanks bovengenoemde omstandigheden, de continuïteit voor de
kinderen hebben kunnen waarborgen.
Groep 5P (juf Loes F/juf Bianca) naar Studio Snugger
Op 23 januari mag groep 5P een opname van Studio Snugger bijwonen, met dank aan de moeder van Tom!
We worden bij school opgehaald met de bus, en zijn voor 15.00 uur weer terug.
De kinderen komen die dag niet thuis tussen de middag. Geeft u uw kind een tussendoortje, een
lunchpakketje en drinken mee?

Groepen 1/ 2 van beide locaties naar het concertgebouw
Alle groepen 1/ 2 gaan op maandag 15 januari naar het concertgebouw. Daar gaan we kijken naar de
voorstelling "Speelgoedfabriek Tokkel & Strijk”. De voorstelling gaat over de familie Tokkel & Strijk, die
samen een speelgoedfabriek hebben, waar het mooiste speelgoed wordt gemaakt. De burgemeester laat
weten op bezoek te komen in de fabriek om een verjaardagscadeau voor haar dochter te kopen.
Schooltuinlessen groepen 6
Dit schooljaar gaan de groepen 6 naar de schooltuinen. We starten met een aantal lessen binnen:
Kennismaken met de schooltuin; grond; zaden en vruchten. Deze zijn op de volgende data:
6P: dinsdagen: 16 januari, 6 februari, 13 maart (vertrek direct om 12.45 uur)
6H: woensdagen: 17 januari, 7 februari, 7 maart (vertrek direct om 8.30 uur)
In april/mei krijgen de kinderen een eigen tuintje en gaan we elke week naar de schooltuinen. In groep 7
lopen de lessen nog een tijdje door.
Start weerbaarheidslessen groepen 7
Dinsdag 16 januari beginnen de groepen 7 met weerbaarheidslessen. De lessenreeks bestaat uit 10 lessen
en loopt door tot begin april. Weerbaar zijn is opkomen voor jezelf in contact met jezelf en de ander. Het doel
van deze training is dan ook om het gevoel van eigenwaarde bij het kind te vergroten, waardoor het meer
vertrouwen in zichzelf krijgt. Hierdoor leert het kind voor zichzelf op te komen, voor zijn/haar eigen mening uit
te komen en er naar te handelen. In april worden ouders uitgenodigd voor de afsluitende les. Voor ouders
van de kinderen van de groepen 7 staat meer informatie in een aparte bijlage.

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie en het beste voor 2018!

De volgende nieuwsbrief van dit schooljaar verschijnt op 18 januari 2018!

