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Opstartprobleempje?  
Beste	  ouders,	  

We	  hebben	  een	  drukke	  week	  achter	  de	  rug	  met	  informatieavonden.	  Helaas	  is	  deze	  avond	  niet	  naar	  alle	  
tevredenheid	  gelopen.	  Wij	  hebben	  gedacht	  de	  informatieavond	  in	  te	  richten	  met	  een	  korte	  intro	  van	  mij	  en	  
dan	  een	  kijkje	  in	  de	  keuken	  van	  ons	  talentbeleid	  en	  dat	  ook	  in	  de	  nieuwsbrief	  aangegeven.	  Maar	  we	  hebben	  
ons	  niet	  gerealiseerd	  dat	  ons	  motto	  “Fundament	  voor	  Talent”	  daaraan	  gekoppeld	  is	  en	  dat	  een	  groot	  aantal	  
ouders	  de	  invulling	  van	  ons	  jaarprogramma	  hadden	  verwacht.	  Nogmaals	  onze	  excuses	  hiervoor.	  Omdat	  ik	  dit	  
jaar	  gestart	  ben	  en	  er	  ook	  een	  groot	  aantal	  leerkrachten	  korter	  dan	  twee/drie	  jaar	  op	  school	  werken	  willen	  
we	  dit	  jaar	  gaan	  werken	  aan	  onze	  visie	  en	  teamvorming.	  Daarbij	  moeten	  we	  ook	  een	  nieuw	  4	  jarig	  schoolplan	  
schrijven.	  	  Volgende	  week	  donderdag	  starten	  we	  met	  een	  teamstudiedag.	  Jan	  Jutstra	  zal	  ons	  daarbij	  gaan	  
begeleiden.	  Zodra	  wij	  met	  het	  team	  een	  plan	  hebben	  gemaakt	  zullen	  wij	  dit	  met	  u	  delen,	  wij	  denken	  dan	  aan	  
een	  extra	  informatieavond.	  	  Ik	  wil	  in	  ieder	  geval	  u	  allen	  bedanken	  voor	  	  de	  grote	  opkomst	  en	  betrokkenheid.	  

Afgelopen	  woensdag	  heb	  ik	  een	  presentatie	  gegeven	  aan	  alle	  kinderen.	  Ik	  heb	  ze	  verteld	  over	  mijn	  Kenia	  
ervaringen	  en	  ze	  een	  kijkje	  in	  het	  leven	  van	  het	  dorpje.	  Het	  thema	  van	  de	  Kinderboekenweek	  is	  reizen	  dus	  dit	  
paste	  nu	  mooi	  in	  het	  thema.	  

Ik	  wens	  u	  allen	  een	  mooi	  weekend	  toe	  en	  een	  goede	  week.	  

‘Een	  leraar	  is	  als	  een	  kompas	  dat	  in	  leerlingen	  de	  magneten	  van	  nieuwsgierigheid,	  kennis	  en	  wijsheid	  
activeert.’	  

Opening  Kinderboekenweek    
Afgelopen	  woensdag	  was	  de	  aftrap	  van	  de	  Kinderboekenweek.	  Op	  het	  plein	  gaf	  juf	  Karjan	  het	  startsignaal	  
d.m.v.	  een	  confettiraket.	  Daarna	  hebben	  de	  kinderen	  van	  groep	  7	  hun	  danstalent	  laten	  zien	  op	  het	  
kinderboekenweeklied	  ‘Reis	  mee’	  van	  Kinderen	  voor	  Kinderen.	  	  

De	  rest	  van	  de	  dag	  is	  er	  in	  de	  school	  aandacht	  geweest	  voor	  lezen	  en	  het	  thema	  ‘Reis	  mee’.	  Alle	  kinderen	  
mochten	  een	  plekje	  in	  de	  school	  zoeken	  waar	  zij	  lekker	  konden	  lezen.	  Een	  gezellige	  chaos!	  Ook	  heeft	  juf	  
Yvonne	  verteld	  over	  haar	  reis	  naar	  Kenia.	  Met	  zijn	  allen	  zongen	  we	  het	  Afrikaanse	  lied	  ‘Jambo’.	  
(https://www.youtube.com/watch?v=vUrVeRGo5IM)	  	  

Tot	  en	  met	  vrijdag	  11	  oktober	  zal	  er	  in	  de	  school	  extra	  aandacht	  zijn	  voor	  lezen.	  Er	  staan	  ons	  nog	  een	  hoop	  
leuke	  dingen	  te	  wachten!	  
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Studiedag  10  oktober,   k inderen  vri j   
Op	  donderdag	  10	  oktober	  hebben	  wij	  als	  team	  onze	  eerste	  studiedag.	  Deze	  dag	  staat	  in	  het	  teken	  van	  
teamvorming	  en	  visievorming.	  De	  school	  is	  op	  die	  dag	  dicht.	  We	  verzoeken	  u	  om	  zelf	  opvang	  te	  regelen	  voor	  
uw	  kind(eren).	  

Vervangingsbeleid  
Met	  de	  intrede	  van	  de	  herfst	  zien	  we	  ook	  steeds	  weer	  meer	  snotneuzen	  in	  de	  school.	  Via	  de	  
telefoon	  komen	  veel	  ziekmeldingen	  binnen.	  Ook	  de	  meesters	  en	  juffen	  zijn	  wel	  eens	  ziek.	  Hiervoor	  
hebben	  bestaat	  ons	  vervangingsbeleid	  waarvan	  we	  u	  op	  de	  hoogte	  willen	  stellen	  zodat	  u	  weet	  wat	  u	  
kunt	  verwachten	  wanneer	  de	  leerkracht	  ziek	  is.	  	  
	  
In	  het	  geval	  er	  een	  leerkracht	  kortdurend	  ziek	  is	  zetten	  wij	  de	  vraag	  uit	  voor	  vervanging	  bij	  onze	  
invalpool	  (PIO)	  en	  kijken	  we	  of	  een	  van	  onze	  eigen	  leerkrachten	  beschikbaar	  is	  om	  die	  dag	  in	  te	  
vallen.	  In	  het	  meest	  gunstige	  geval	  is	  er	  iemand	  beschikbaar	  en	  kunnen	  de	  kinderen	  die	  dag	  gewoon	  
les	  krijgen.	  Als	  er	  geen	  invaller	  beschikbaar	  is	  vragen	  wij	  u	  uw	  kind	  die	  dag	  thuis	  te	  houden	  en	  voor	  
opvang	  te	  zorgen.	  Indien	  dit	  niet	  mogelijk	  is	  zullen	  wij	  uw	  kind	  die	  dag	  in	  een	  andere	  groep	  
opvangen.	  	  
	  
We	  streven	  ernaar	  de	  groepen	  zo	  min	  mogelijk	  naar	  huis	  te	  sturen	  maar	  met	  de	  huidige	  
problematiek	  van	  het	  leerkrachtentekort	  is	  dit	  onontkoombaar.	  We	  proberen	  de	  ‘last’	  zoveel	  
mogelijk	  te	  verdelen	  door	  evt.	  een	  andere	  groep	  naar	  huis	  te	  laten	  gaan	  mocht	  het	  een	  van	  onze	  
groepen	  vaker	  treffen.	  	  
	  
Mocht	  u	  vragen	  hebben	  over	  dit	  beleid	  dan	  kunt	  u	  zich	  wenden	  tot	  een	  van	  de	  MT-‐leden.	  	  

Te  koop:  Banken  uit   de  speelzaal   
Heeft	  u	  interesse	  in	  een	  van	  onze	  banken	  uit	  de	  speelzaal?	  
Leuk	  voor	  in	  de	  woonkamer,	  tuinkamer,	  kinderkamer	  of	  
natuurlijk	  ergens	  anders.	  Voor	  10	  euro	  kunt	  u	  deze	  afhalen.	  U	  
kunt	  hiervoor	  een	  mail	  sturen	  naar	  a.nieuwveld@kpoa.nl.	  Wie	  
het	  eerst	  komt…	  
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Vanuit   de  wijk  
Hal loween  Walk  
Op	  zaterdag	  26	  oktober	  aanstaande	  hebben	  wij	  het	  voornemen	  om	  weer,	  in	  samenwerking	  met	  Stichting	  
VeenPower,	  een	  heuse	  Halloween	  Walk	  in	  Hooglanderveen	  te	  organiseren.	  	  
We	  zullen	  de	  kinderen	  volgende	  week	  een	  brief	  meegeven	  met	  verder	  informatie	  over	  	  het	  aanmelden,	  de	  
tijden,	  enz.	  De	  Halloween	  walk	  is	  geschikt	  voor	  kinderen	  vanaf	  6	  jaar	  tot	  12	  jaar,	  en	  natuurlijk	  vinden	  wij	  het	  
super	  leuk	  al	  jullie	  verkleed	  komen.	  

Naast	  de	  Halloweenwalk	  is	  er	  voor	  de	  grotere	  broers	  en	  zussen	  vanaf	  13+	  en	  ouders	  een	  echte	  Scarezone	  in	  
het	  Male	  Weteringpark	  .	  

Om	  deze	  leuke	  avond	  voor	  de	  kinderen	  in	  goede	  banen	  te	  leiden	  zoeken	  wij	  vrijwilligers.	  Wilt	  u	  helpen	  bij	  het	  
beveiligen	  van	  de	  route,	  schminken	  of	  als	  een	  spookfiguur	  ronddwalen	  stuur	  dan	  een	  mailtje	  naar:	  
halloweenwalkhooglanderveen@gmail.com	  onder	  vermelding	  van	  je	  naam,	  vrijwilligers	  voorkeur	  en	  het	  
onderwerp	  Halloween.	  Wij	  zien	  uw	  hulp	  graag	  tegemoet!	  

Wij	  hebben	  er	  veel	  zin	  in,	  jullie	  ook?	  

Groet	  	  	  
Judith	  moeder	  van	  Tim	  (groep	  6),	  Debby	  moeder	  van	  Finn	  (groep8)	  en	  Sandra	  van	  Veenpower	  

Dierendag  en  pannenkoeken 	  
Vrijdag	  4	  oktober	  is	  het	  Dierendag,	  er	  is	  dan	  om	  19.00	  uur	  een	  dierenzegen	  bij	  de	  St.	  Josephkerk.	  Je	  mag	  je	  
huisdier	  meenemen,	  een	  foto	  	  van	  je	  favoriete	  dier	  of	  je	  knuffel	  kan	  natuurlijk	  ook.	  Gezellig	  als	  je	  komt,	  ook	  
om	  gewoon	  te	  kijken! 

Zaterdag	  5	  oktober	  zijn	  er	  om	  18.00	  uur	  weer	  heerlijke	  pannenkoeken	  voor	  de	  viering.	  In	  de	  Parochiezaal	  kun	  
je	  tot	  18.45	  uur	  aanschuiven.	  Er	  is	  ook	  soep.	  Lekker	  handig	  voor	  alle	  mama's	  en	  papa's:	  een	  keertje	  niet	  
hoeven	  koken!	  Om	  19.00	  uur	  is	  er	  een	  eucharistieviering	  met	  pastor	  Roderick	  in	  de	  St.	  Josephkerk.	  Er	  is	  ook	  
kinderwoorddienst	  voor	  basisschoolleerlingen.	  Van	  harte	  welkom	  allemaal! 


