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PABO bevoegdheid 
Omdat we aan zien komen dat er in het najaar tijdens de griepgolf problemen zullen ontstaan met de 
bemensing van de groepen, wil ik u vragen of u in uw nabijheid iemand kent, of u zelf, die in het bezit is van 
een PABO-bevoegdheid. En of die persoon bereid is in te willen vallen bij ziekte. Hoe meer mensen we 
standby hebben als het nodig is, hoe groter de kans dat het onderwijs zo continu mogelijk zal verlopen. Ik 
hoor het graag.  
We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat er groepen naar huis gestuurd worden, maar ik kan nu al 
zeggen dat dat zeker enkele malen zal gebeuren. 
We hebben de afspraak dat een groep geen twee keer naar huis gaat. In het geval dat ziekte toch meerdere 
keren in dezelfde groep optreedt, kiezen we ervoor een andere groep naar huis te sturen. Hiermee streven 
we evenredigheid na. De leerkracht die vrijkomt, neemt de groep van de zieke/afwezige leerkracht. 
 
Zoals u weet is de nood hoog. Nog niet alle scholen hebben hun klassen goed kunnen bemensen. Zeer 
zorgelijk. Inmiddels heeft de onderhandelingsgroep die het nieuwe kabinet gaat vormen aan het 
demissionaire kabinet aangegeven geld te reserveren voor het basisonderwijs. We gaan zien wat daarvan 
komt en wat dit doet met de actiegroep PO-in actie. We houden u op de hoogte. 
 

Kinderen bijtijds aanmelden  
Om ons de gelegenheid te geven de school goed te organiseren is het van belang dat wij tijdig weten welke 
kinderen de school zullen gaan bezoeken. Daarom vraag ik u om uw kind uiterlijk het tweede levensjaar aan 
te melden. Als u in uw omgeving gezinnen weet die een school zoeken, wilt u dit dan met hen delen? Dank 
u! 
 

TypApp, nieuwe startdatum Computercursus (groep 6,7 en 8) 
De startdatum voor de cursus Computertypen is op verzoek van ouders verplaatst naar maandag 11 
september ivm schoolreisje op 4 september. Er zijn genoeg deelnemers om te kunnen starten met de 
cursus Computertypen op onze school.  
Wilt u uw kind nog opgeven, dan is dat nog mogelijk. Wees er wel snel bij!  
 

Hulpouders gezocht voor schoolbibliotheek  

Voor het beheren van onze schoolbibliotheek zijn we op zoek naar ouders die op maandag-, woensdag- of 
vrijdagochtend van 8.30-9.30 uur willen assisteren. De werkzaamheden bestaan uit het terugzetten van de 
boeken in de kasten, assisteren van kinderen bij het zoeken naar een boek en boeken repareren. U werkt 
alleen of samen met een andere ouder en zal gemiddeld 1 x in de 3 à 4 weken ingepland worden. Mocht u 
belangstelling hebben dan kunt u een mail sturen naar Manon van Druten (m.vandruten@kpoa.nl)  
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Mobiele telefoonbeleid 
Veel kinderen zijn in bezit van een mobiele telefoon. Er zijn ouders die het prettig en handig vinden als ze 
hun kinderen na schooltijd telefonisch of via WhatsApp kunnen bereiken. Kinderen zelf gebruiken hun 
telefoon om op verschillende manieren te communiceren, informatie op te zoeken en te spelen.   
Om toe te komen aan de wens van ouders en kinderen is het meenemen van mobieltjes toegestaan op 
onze school. Dit wel onder bepaalde voorwaarden en regels die nodig zijn. Op die manier kunnen we ervoor 
zorgen dat de mobiele telefoons ons onderwijs niet verstoren.    
 
Onze regels zijn: 

• Kinderen van de groepen 4 t/m 6 leveren hun mobiel, aan het begin van de dag in bij de leerkracht. 
Deze wordt bewaard in zijn/haar bureaula. Aan het einde van het dagdeel, kan het kind zijn mobiel 
ophalen.  

• In de groepen 7 en 8 zijn de kinderen zelf verantwoordelijk voor het bewaren van hun mobiel.   

• Wanneer het mobieltje tijdens de les afgaat, geluidsignalen geeft of gebruikt wordt, wordt deze 
ingenomen door de leerkracht. Aan het einde van de dag, kan het kind zijn mobiel weer ophalen.  

• Tijdens de pauze worden er geen gebruik gemaakt van mobieltjes, foto’s maken van andere 
kinderen is verboden  

• Wanneer een kind de regels overtreedt, wordt er contact opgenomen met ouders  

• Ouders zijn verantwoordelijk voor het mee laten nemen van de mobiele telefoons van hun kind. 
School kan niet aansprakelijk gesteld worden voor evt. diefstal of schade  

 
In sommige gevallen geeft de leerkracht kinderen de opdracht om hun mobiele telefoon mee naar school te 
nemen. Deze worden dan binnen lessen ingezet d.m.v. het gebruiken van social-mediatools of 
opzoekmiddel. We hebben daar positieve ervaringen mee. We zien dat de motivatie van kinderen 
toeneemt als je deze tools goed inzet. Komend schooljaar zullen we het inzetten van mobiele telefoons en 
tablets nog meer gaan gebruiken als hulpmiddel.  
 

Schoolreis groep 6, 7 en 8 
Op maandag 4 september gaan de kinderen van de groepen 6,7,8 dan eindelijk op schoolreisje dat voor de 
zomervakantie werd uitgesteld.  
Veel plezier! 
 

Algemene informatieavond 
In week 37 houden wij onze jaarlijkse algemene ouderavond. Op de volgende avonden: 
Groep 1-2-3 ;  11/09 
Groep 4-5 -   ; 12/09 
Groep 6/7-   ; 13/09 
De avonden starten om 19.30 uur met algemene informatie in de speelzaal, waarna jullie rond 20.00 uur 
verwacht worden in de groep van uw kind. 
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