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Verslag informatieavond
Dank voor uw deelname aan de informatieavond. Wat fijn dat u
aanwezig was en u heeft ons voorzien van zeer waardevolle input.
Een aantal tops die zijn genoemd:
 Problemen worden goed opgepakt
 Project Kunstweken is top
 Communicatie met leerkrachten is goed
 Goede sfeer in de klas en tussen de leerkrachten
 Snappet!
 Talentontwikkeling
 Communicatie/ laagdrempeligheid qua contact met
leerkrachten en directie
 Gebouw oogt schoon en opgeruimd / verbeterd
 Leestutoren
 Zelfstandigheid wordt bevorderd
 Communicatie in de nieuwsbrief (opzet, structuur,
compleet)
Het is fijn om uw tops te mogen ontvangen. We vinden het prettig
dat u uw ervaring met ons heeft gedeeld en we zullen er met
elkaar voor zorgen dat we vasthouden aan wat goed gaat. Wat
betreft de tips komen we t ot het volgende:
Reeds opgepakte tips:
U vraagt om informatie die een specifieke groep aangaat. We
zullen die informatie (bijvoorbeeld zwemles of weekhulp) per klas
verstrekken.
Indien u de nieuwsbrief op papier wilt ontvangen, kunt u dat
aangeven bij juf Gladys.
We zullen letten op het taalgebruik in de nieuwsbrief en hebben
al geëxperimenteerd met een kinderdeel. Als we dit wekelijks
willen invoeren, heeft dat wat tijd nodig.
Indien wij vervanging nodig hebben i.v.m. ziekte van leerkrachten
zijn wij afhankelijk van het aanbod invallers en hebben wij geen
invloed op de kwaliteit van dat aanbod of de werkdagen van de
invaller. Wij vinden dat net zo vervelend als u. We hebben hier
tijdens de informatieavond aandacht aan besteed en uw begrip
gevraagd.
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Start Kunstweken in
de klassen
Studiedag team,
leerlingen vrij

25 feb. t/m 1
mrt 2019

Voorjaarsvakantie

5 en 7 maart

Voortgangsgesprekken
op afspraak

15 maart

Lerarenstaking

6 april
18 april

Kidsrun (info bij
meester Twan)
Continurooster, de
leerlingen zijn om
14.00 uur uit

Tips
De tips die wij tijdens de
informatieavond hebben ontvangen en
waar we niet direct nog iets mee
kunnen :

Per groep whatsapp aanmaken

Fietsenstalling

Opvallend
• Overblijf verloopt rustiger en er is
meer tijd om te eten
• Gedrag bij Sporttalent
• Lunchpauze verlengen
We hebben met Sporttalent intensief
contact en zullen dit met hen
bespreken. De lengte van de
lunchpauze lijkt voor de ene
oudergroep een probleem en voor de
andere oudergroep geen probleem te
zijn.

Nieuwsbrief


Formatie:
De formatie is enigszins aangepast :
Groep 1-2 a Juf Silvia en juf Merlien
Groep 1-2b Juf José en juf Merlien
Groep 3 Juf Winnifred en juf Paméla
Groep 4 Juf Sharon
Groep 5 Juf Tamara en juf Anouk
Groep 6a Juf Gülay en juf Marielle
Groep 6b Meester Sevket
Groep 7 Meester Thijs en juf Anouk
Groep 7-8 Juf Semra
Groep 8 Juf Sonja en juf Thea
We hebben ter ondersteuning van de
klassen meester Ed en juf Carla. Tevens
kunnen de ouderbetrokkenheidsmedewerkers juf Nezahat en juf Martha
ondersteuning bieden in alle groepen.

Verzuim
Er zijn een aantal van onze
medewerkers in verzuim en we wensen
hen enorm veel sterkte toe.

Informatiemoment
In maart organiseren wij een
informatiemoment in de klas. U wordt
hiervoor na de voorjaarsvakantie
uitgenodigd. Op dat moment, onder
schooltijd, zullen we u informeren over
onze werkwijze en kunt u uw vragen
stellen. U kunt tevens kennismaken met
nieuwe leerkrachten.

Bijna vakantie
Komende donderdag is de laatste
schooldag. Die dag zijn de kinderen op
school tot 15.30 uur. Vrijdag hebben zij
een hele dag vrij en hebben wij met
elkaar een studiedag. Wij wensen
iedereen een hele fijne vakantie toe.
Geniet van de vrije tijd. We zien jullie
graag op maandag 4 maart weer bij ons
op school.

De kwaliteit van het aanbod leertijduitbreiding hebben we
tijdens de informatieavond besproken. We hebben daar een
gedeelde zorg met u. We verkennen de mogelijkheden voor
een andere aanpak voor komend schooljaar en zijn momenteel
in gesprek met de huidige aanbieders over de kwaliteit van het
aanbod vanaf nu tot de zomervakantie.
Het vergroten van de ouderbetrokkenheid heeft tijdens de
informatieavond een start gekregen. Door middel van ee n
doelenbordsessie hebben we samen met u een ouderraad
opgezet. Een aantal ouders heeft zich gemeld en zullen in de
toekomst een klankbordgroep vormen voor het team en de
directie.
U wilde geïnformeerd worden over de entree van het
schoolgebouw. Ook dit thema stond op de agenda tijden s de
informatieavond. De entree wordt nog “mooier” gemaakt. Het
resultaat is hopelijk voor het einde van het schooljaar
zichtbaar!
Last van zwerfvuil kunt u melden bij juf Gladys.
We onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor het vak
Engels voor komend schooljaar. Er zijn zichtzendingen
aangevraagd voor een nieuwe method e. Voorwaardelijk is
natuurlijk dat we gaan bepalen welke doelen we willen
bereiken en vanaf welke leeftijd we dat wenselijk vinden : een
duidelijke visie op Engels in de basisschool.
Er is door de leestutoren terecht aangegeven dat het stiller
moet zijn op de gang. Hier gaan we op letten.

Afscheid juf Marleen
voor leerlingen en ouders van de groepen 6,7 en 8
Zoals u misschien gelezen heeft, gaat juf Marleen onze school
verlaten om in het speciaal onderwijs te gaan werken. Zij zou
het fijn vinden om van de kinderen die bij haar in de klas
zitten en gezeten hebben en hun ouders afscheid te nemen.
U bent daarom welkom om op vrijdag 8 maart van 15.30 tot
16.00 uur met uw kind langs te
komen bij juf Marleen in haar
lokaal.
Wij hopen u deze middag te zien!
(de kinderen hebben deze week
een briefje meegekregen waarop
een verkeerde dag staat vermeld,
het moet vrijdag 8 maart zijn en
niet maandag 8 maart, excuses
voor dit misverstand)

2

