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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari 2019. Wij versturen de
nieuwsbrief aan het begin van iedere maand. Informatie vanuit de groep ontvangt u van de leerkracht.
Indien u na het lezen nog vragen heeft, neem dan gerust even contact met ons op (010-4168762).

Nieuws over personeel
- Juf Zonneveld gaat na de voorjaarsvakantie met zwangerschapsverlof. Juf van Leijden (ma., di.
wo.) en juf Kramer (do. , vr.) zullen haar vervangen.
- Juf van den Boogert, een van de leerkrachten van groep 7, heeft aangegeven, dat ze per 1
maart een nieuwe baan heeft aanvaard als IB-er op een andere school. Dat is voor haar
natuurlijk een mooie kans en erg spijtig voor ons. Wij zullen daarom snel op zoek gaan naar
een vervanger. Op dit moment met het huidige leerkrachtentekort is dat een zeer lastige
opgave.
Enquête
Gedurende het jaar zijn er verschillende activiteiten, waar zowel u als de kinderen bij betrokken zijn
geweest. Zowel de Medezeggenschapsraad (die de begroting van de activiteiten beoordeelt) als de
Ouderraad (die een aantal van deze activiteiten organiseert) willen graag weten of wij dit naar
tevredenheid doen, of dat u wellicht tips heeft om volgende activiteiten nog leuker te maken. Om dat
in kaart te brengen krijgt uw kind deze week een enquêteformulier mee, waarin u uw mening kenbaar
kan maken. Het zou mooi zijn , als we daar veel reacties op krijgen.

Studiedagen op donderdag 7 en vrijdag 8 februari
Op deze dagen hebben we een studiedag. Met alle leerkrachten
werken we aan onze visie op leren. We stellen vast wat we
belangrijk vinden, willen behouden en uitbouwen en waar we niet
voor kiezen. Kortom we bouwen met elkaar aan een professionele
cultuur.
Alle kinderen zullen deze dagen geen school hebben. Maar de
kinderen gaan er wel van profiteren, omdat we als school de
kinderen een gestructureerde plek willen bieden waarin ze goed
kunnen leren.

Rapport
Op maandag 11 februari krijgen de kinderen hun rapport mee. U kunt het rapport goed bekijken en
lezen (samen met uw kind). U heeft de gelegenheid u voor te bereiden op het gesprek met de
leerkracht.
Vanaf woensdag 13 februari zullen de rapportgesprekken gaan plaatsvinden. Tijdens het
rapportgesprek krijgt u de gelegenheid om de leerkracht vragen te stellen over de ontwikkeling van uw
kind.
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Stakingsdag 15 maart
Er is een landelijke stakingsdag binnen het onderwijs
aangekondigd op vrijdag 15 maart. Een signaal dat door
leerkrachten wordt aangegeven richting het kabinet, omdat de
roep om personeel groot is, vooral in de Randstad. Zoals u
hierboven hebt kunnen lezen gaat dit voor onze school ook een
probleem worden.
Aan alle teamleden is gevraagd of zij op 15 maart staken of niet.
Wellicht zijn wij genoodzaakt om de school die dag te sluiten. We
beseffen dat dit voor u onpraktisch kan zijn en zullen u tijdig
informeren. Uiterlijk maandag 18 februari stellen we u op de hoogte.

Anti-pestcoördinator
Leerlingen moeten zich veilig voelen op school, zodat zij in staat zijn zich te ontwikkelen. Dit is het
uitgangspunt van ons onderwijs.
Helaas hebben we ook wel eens te maken met pesten. Merkt u daar wat van, dan is het heel
belangrijk, dat u dit als eerste met de leerkracht van uw kind bespreekt! Misschien neemt u ook wel
contact op met de directie.
U kent mij waarschijnlijk als de intern begeleider, Dineke Kombolitis, van Het Middelpunt. Tevens ben
ik de vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris van de school. Sinds kort ben ik ook antipestcoördinator. Bij mij komen alle gegevens rondom een gepeste leerling samen. Ik ben er voor zowel
de gepeste leerling als de pester. Na de leerkracht en directie ben ik aanspreekpunt voor leerlingen en
ouders bij pesterijen op school. Praten over pesterijen is bij ons op school geen taboe. Samen met de
leerkracht, directie, de betrokken kinderen en de ouders wordt gekeken naar een oplossing om het
pesten te verminderen.

J. Oudshoorn, directeur
L. Pattiwaël, adjunct-directeur

AGENDA februari/ maart/ april
Do. 7 en vr. 8 februari
Ma. 11 februari
Vanaf woensdag 13 febr
Vrijdag 22 februari
Ma.25 febr t/m vrij. 1 mrt.
Donderdag 4 april
Dinsdag 9 april
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