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Personeel
Aankomende weken tot aan de kerstvakantie zal Amrah Kuiper niet aanwezig zijn i.v.m. een operatie. Haar
lesondersteunende werkzaamheden zullen overgenomen worden door Maressa Lamme. Maressa is al
bekend bij ons op school. Zij heeft afgelopen periode in groep 5 gewerkt en haar eindstage in groep 7
gedaan.
We wensen Amrah veel beterschap!

Onderhoud klimrek op schoolplein
Deze week wordt het grote klimrek gerepareerd en onderhouden. Dat betekent dat uw kind niet op het rek
mag onder schooltijd en ook niet na schooltijd. We hebben e.e.a. afgezet met hoge hekken, zodat kinderen
er niet zomaar bij kunnen en het veilig blijft om op het plein te spelen.

Vervoersafspraken t.b.v. schooluitstapjes
We hebben de afspraken omtrent het vervoer van kinderen door derden aangescherpt naar aanleiding van
vragen van ouders. Het protocol met de afspraken die gelden voor onze school staat volledig op de
schoolwebsite.
In de bijlage leest u de verkorte versie met een strookje waarin wij toestemming vragen om
uw kind te vervoeren naar een gepland uitje. Wilt u dit strookje invullen en volgende week
inleveren bij de leerkracht van uw kind (zie bijlage).

Sinterklaas
Het herfstthema in de onderbouw loopt ten einde. Want inderdaad, hij is er bijna, Sinterklaas. De kinderen
zijn al door het dolle heen. We gaan dus volgende week over op het Sinterklaasthema in de kleuterbouw.
Deze week is het Sinterklaasjournaal al begonnen, zoals u wellicht heeft vernomen. Misschien kijkt u wel
samen met uw kind naar de uitzendingen. Op school volgen we met de kinderen van groep 1 t/m 4 ook het
landelijke Sinterklaasjournaal. Hierin is deze week gesproken over ‘het schoenzetten’ dat volgens het
Sinterklaasjournaal op vrijdag 17 november al is. Daar wijken wij als school enigszins vanaf. Deze vrijdag
zetten we dus niet de schoen op school. Dat vinden we te vroeg in de logistiek en organisatie van de school.
Natuurlijk gaan wij op school ook de schoen zetten met de kinderen. Dat doen wij wel dinsdag 21
november. Hierover is reeds een DigiDuif naar u verzonden.
Het Sinterklaasfeest wordt op 5 december op school gevierd. Hoe zal hij dit jaar arriveren…. En hoe de
aankomst gevierd gaat worden, binnen of buiten, daarover wordt u nog nader geïnformeerd door de
Sinterklaascommissie.
Afgelopen week heeft u ook een DigiDuif over Sinterklaas ontvangen. Deze is onverhoopt niet volledig
verstuurd. Bij deze alsnog het laatste stukje: Ook wordt de school weer in Sinterklaassfeer gebracht. Het is
fijn als u de school komt helpen versieren op de avond van 20 november om 19.30 uur.
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Kinderen spelen buiten, ook bij een regenbuitje…
dus laarzen aan of mee s.v.p.
In de Nederland is het vaak regenachtig. Op Facebook gaat hier een prachtig filmpje
rond over ‘dutch weather’. Volwassenen hebben meer last van de regen dan de
kinderen. Kinderen gaan namelijk gewoon spelen. Als het regent gaan we dus gewoon
even naar buiten, wat minder lang, maar wel een frisse neus halen en bewegen. Zorgt
u ervoor dat uw kind hierop gekleed is? Regenjas en laarzen aan? Dank voor uw
medewerking, vooral namens uw kind.

Extra kleding op school
Heeft u kleding over, die nog passend en netjes is voor het jonge kind van 4 t/m 7? Wij zoeken nog
reservekleding na een ‘ongelukje’ of een val in een regenplas. We zoeken vooral sokken, leggings, broeken,
meisjes- en jongensonderbroeken. Geeft u ze mee aan uw kind of in een tas aan de leerkracht? Dank u wel.

Staking
In de week van 5 december staat de onderwijsbegroting op de agenda. De onderwijsvakbonden en de
vertegenwoordiging van de schoolbesturen leggen minister Slob deze datum als ultimatum op. Als er op 5
december nog niet is ingegaan op de claim van 1,4 miljard dan gaat het onderwijs op dinsdag 12 december
staken.
Wilt u vast rekening houden dat onze school op deze dag mogelijk dicht gaat? We houden u op
de hoogte.

Ouderavond cyberpesten
Afgelopen donderdagavond hebben we met een aantal ouders kunnen genieten van een ouderavond over
cyberpesten. We blikken terug op een avond waarbij veel dialoog plaatsvond tussen
ouders onderling, ouders en leerkrachten en met de deskundige. Doordat we met
een kleine groep waren, was hier volop ruimte voor. Door samen te praten over dit
onderwerp hebben we van en met elkaar kunnen leren. We willen dan ook de
aanwezige ouders en Charlotte Buijs bedanken voor hun bijdrage en betrokkenheid.
Iedereen die bij deze avond aanwezig was heeft zijn rugzak kunnen vullen met
informatie. Hierdoor weten we nog meer over de digitale mogelijkheden en gevaren en hoe we de kinderen
hierbij kunnen begeleiden.
Jaarlijks organiseren we een ouderavond met een actueel thema. We hopen u volgend jaar te mogen
ontmoeten.
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Studiedag 24 november
Volgende week vrijdag zal het team in alle rust elkaar ontmoeten tijdens een studiedag.
Vanuit onze visie op boeiend en betekenisvol onderwijs spreken en verdiepen we ons op de
volgende onderwerpen:





Leerkrachten inspireren elkaar via pitches in een onderwijscafé
We spreken over Engels voor de groepen 1 t/m 8: dit jaar verkennen we een tweetal
methodes
We volgen een inspiratiesessie ICT onder leiding van een expert en spreken over ons
ICT-beleidsplan
In de middag zullen de leerkrachten binnen professionele leergemeenschappen hun
onderwijs analyseren a.d.h.v. de resultaten, plannen en voorbereiden. Binnen de
leergemeenschappen maken we gebruik van elkaars kennis. We zijn gezamenlijk
verantwoordelijk voor goed onderwijs voor uw kind.

Vanuit de wijk
Dank je wel!
Het was een super geslaagde Sint Maarten op 11 november! Twee lampionoptochten uit Vathorst en
Hooglanderveen, een vrijwel volle St. Josephkerk met lampions en heel veel meezingende kinderen. En het
mooiste: er zijn negen volle dozen met houdbare lekkernijen en klein kinderspeelgoed ingezameld voor de
Voedselbank! Top! Iedereen heel veel dank.

Kinderwoorddienst
Zondag 19 november is er weer een kinderwoorddienst voor alle basisschoolleerlingen tijdens de
eucharistieviering in de St. Josephkerk. Een van de laatste keren, vlak voor het begin van de advent op weg
naar Kerstmis. Doe je mee? Mama's en papa's kunnen meevieren in de kerk, er is mooie zang van koor
2Gether en mediapastor Roderick Vonhögen is de voorganger. Je bent om 11.00 uur van harte welkom!
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