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Beste ouders en verzorgers,
December
Een geur van verse kruidnoten vult de school, die mooi is versierd. De voorbereidingen voor 5
december zijn in volle gang en de eerste mailtjes over de kerstviering zitten in mijn mailbox. Kortom,
de donkere dagen voor kerstmis zijn begonnen.
Bezoek van de Sint
Gelukkig komt Sinterklaas onze school ook dit jaar weer bezoeken en daar
zijn wij natuurlijk erg blij mee. Samen met zijn metgezellen doet hij dit op de
gebruikelijke wijze en gaan we er op het plein bij de groepen 3 met elkaar
op gepaste wijze weer een mooi feest voor de kinderen van maken.
Kerstvieringen
In de vorige nieuwsbrief meldden wij al, dat de kerstvieringen in de Antwoordkerk worden gehouden.
De groepen hebben 1 t/m 3 op dinsdagavond 19 december de viering heeft en de groepen 4 t/m 8 op
woensdagavond 20 december. Het thema van deze vieringen is ‘licht’.
Oudertevredenheidpeiling 2017
In september hebben we u gevraagd om de oudertevredenheidspeiling in te vullen. De resultaten zijn
inmiddels in het team en de MR besproken, waarbij een eerste inventarisatie heeft plaatsgevonden.
Hierbij ontvangt u als bijlage een samenvatting van de rapportage.
Het onderzoek levert ons, naast positieve feedback, ook verbeterpunten op, die we met de MR
bespreken. Met name de top 5 van punten, waar u het meest tevreden over bent stemde ons erg
trots. Die waren:
1. Omgang leerkracht met kinderen
2. Mate waarin de leerkracht naar de ouders luistert
3. Inzet en motivatie van de leerkracht
4. Aandacht voor normen en waarden
5. Vakbekwaamheid leerkracht
Aandachtspunten vanuit de Oudertevredenheidpeiling:
1. Speelmogelijkheden op het plein
2. Veiligheid op weg naar school
3. Hygiëne en netheid binnen de school
4. Veiligheid op het plein
5. Aandacht voor pestgedrag
Wij danken u voor uw medewerking. Wij zullen samen met de MR met de aandachtspunten aan de
slag gaan.
Ouderbijeenkomsten
Dankzij de reacties van ouders van de kleutergroepen hebben we de thema’s voor dit schooljaar
kunnen vaststellen en plannen. Hieronder kunt u ze terugvinden.
Ouderbijeenkomsten 2017-2019 VVE
- Vrijdag 26 januari:
Pestprotocol
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- 19 (26 maart) avond: Peuter- kleuterplein
- Vrijdag 8 juni :
EHBO voor kinderen + één van de data 14 mei (ma) of 18 juni (ma)
Het thema Internet en gamen wordt volgend schooljaar behandeld.
Samenwerkingsdag met ouders
Wij hebben u al enkele keren geïnformeerd over de samenwerkingsdag van maandag 22 januari a.s. de
samenwerking met ouders een impuls geven.
Wij willen u graag uitnodigen voor deze dag. Volgende week krijgen alle kinderen de officiële
uitnodiging mee met een strookje waarmee u zich kunt opgeven voor die dag. We hopen dan ook dat
u ook kunt komen!
Staking
Dinsdag 12 december dreigt weer een stakingsdag te worden voor de basisscholen. Ik berichtte u daar
al eerder over. Ook de Rotterdamse schoolbesturen staan achter de doelen van PO in actie. Er is meer
geld nodig voor vermindering van werkdruk en rechtvaardige salariëring en het bedrag van 725
miljoen euro dat is toegezegd is een betekenisvolle stap. Maar daarmee zijn we er nog niet. Voor het
kunnen realiseren van goed primair onderwijs is meer nodig.
Er is ook sprake van een oplopend lerarentekort en structurele tekorten op de bekostiging van de
scholen. Al deze punten vragen om een krachtige reactie van het kabinet.
De staking van 5 oktober was bedoeld om extra middelen ter hoogte van 1,4 miljard euro vrij te maken
voor de bovenstaande doelen. Uiterlijk in de week van 5 december verwacht men antwoord van de
minister op de vraag van het ministerie hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijmaakt voor het primair
onderwijs. Zo niet, dan roepen de vakbonden een landelijke staking uit op 12 december.

Nieuws uit de bovenbouw
Techniek : 3-D printer
In de groepen 6-7,7 en 8 is in de laatste weken druk gebouwd
en ontworpen in het kader van “ Techniek op school”. Het
doel van de lessenserie is het maken van een eigen 3-Dontwerp op de computer, dat ook in het echt met een 3-Dprinter uitgeprint zal worden. In de eerste twee lessen
moesten de kinderen in groepjes zelf een bouwwerk maken
met behulp van klei, plakband, rietjes en roerstokjes.
In de derde les hebben ze zelf een ontwerp( in 3-D) gemaakt. Dit ontwerp hebben ze in de vierde les
op de computer verder uitgewerkt. Een speciale gastdocente heeft hierbij geholpen. Nu is het dus
afwachten of alles ook werkelijk zo uit de printer komt.
J. Oudshoorn, directeur
L. Pattiwaël, adjunct-directeur
AGENDA

december 2017 / januari 2018

Di. 5 december
Di. 12 december
Ma. 18 december
Di. 19 december
Wo. 20 december
25 december t/m 5 januari
Ma. 22 januari
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Sint-viering . Kinderen ’s middags vrij
Mogelijke stakingsdag basisscholen
Studie-middag - Alle kinderen zijn ’s middags vrij
’s Avonds Kerstviering gr. 1 t/m 3
’s Avonds Kerstviering gr. 4 t/m 8
Kerstvakantie
Samenwerkingsdag met ouders – alle kinderen zijn vrij
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