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Samen houden we de school netjes!

Deze keer was groep 4 aan de beurt om een van onze schoolregels uit te
beelden. Ze hebben er een prachtig filmpje van gemaakt. Klik op de link om
het te bekijken:

Regel van de maand door groep 4

Plannen voor het volgende schooljaar
Op 1 februari is de ‘teldatum’. Deze is belangrijk voor hoeveel geld wij krijgen
van de overheid en dus ook voor hoeveel groepen wij kunnen maken in het
nieuwe schooljaar. Wij zijn als school stabiel gebleven. Voor volgend
schooljaar zijn we al volop bezig met de organisatie. Heeft u nog een kind
thuis of kent u misschien iemand die een kind wil aanmelden? Dan kunt u
contact opnemen met Jeanette via j.vanloo@onzewijs.nl. Heeft u
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verhuisplannen of andere plannen die voor ons een verandering betekenen?
Ook dan is het fijn om ons daar bijtijds van op de hoogte te stellen.

Uit het team
Geen nieuwe gezichten in het team, wel wat verandering. Meester Merijn
(stagiaire van groep 8), komt wat extra uurtjes bij ons in dienst en zal
geregeld op vrijdag te zien zijn in meerdere groepen. Verder is een aantal
stagiaires van groep gewisseld. Via Parro is dit vaak al aangegeven.

Juf Carmen is aan het ‘opbouwen’ na een lange periode van ziekzijn. Ze is elke
vrijdag in groep 6 en bouw verder op door de woensdag er langzamerhand bij
te nemen. Juf Laura is nog niet ver genoeg hersteld om op te bouwen in uren.

We hebben helaas te maken met een griepgolf in de school: veel kinderen
waren ziek en ook in het team ging het rond. Met vereende krachten en extra
inzet hebben we veel op kunnen vangen. Houdt u er rekening mee dat dit
soms niet lukt: u krijgt dan een verzoek om uw kind thuis op te vangen voor
een dag.

Themaraad voor de kinderen
Veel scholen werken met een leerlingenraad; een vaste groep kinderen denkt
een jaar lang mee over ‘het beleid’ van de school. Wij hadden dit nog niet en
zijn gisteren met een nieuwe opzet gestart. Bij ons op school kunnen alle
kinderen vanaf groep 4 meedenken. We noemen dit een themaraad. Elke
keer mogen twee andere kinderen uit de groep meedoen aan een
‘themaraad- vergadering’. Zo leren alle kinderen hoe het is om samen keuzes
te maken, plannen te maken en acties voor te bereiden. Dit hoort bij
‘burgerschapsonderwijs’. Voordeel hiervan is dat alle kinderen aan de beurt
komen en dus iedereen ervan leert.

Op 9 februari was onze eerste themaraad vergadering. We praatten met
elkaar over nieuwe sportshirts die we willen aanschaffen. Wat is een goede
kleur hiervoor? Hoe weten we dat iedereen het hiermee eens is? Zouden we
ook aan geld kunnen komen om dit te betalen en hoe dan? Aan het eind van
de vergadering hebben we bedacht wat we er in onze eigen klas over willen
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vertellen. Ook zijn we op de foto gegaan. Die ziet u aan het begin van deze
berICHTUS.

Rapporten, vakantie en gesprekken
Volgende week vrijdag krijgen als het goed is alle kinderen hun rapport mee.
Alleen voor de kinderen uit groep 1 die korter dan vijf maanden op school
zitten, is het nog niet mogelijk om een rapport te maken.

Na volgende week is het een week voorjaarsvakantie.

Via Parro kunt u als het goed is (binnenkort) al inschrijven voor de
gesprekken over het rapport. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd, we
gaan er vanuit dat we dus iedereen spreken in de weken na de vakantie en
hopen op goede gesprekken met elkaar!
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