Maandbrief
September 2018
Kennismakingsgesprekken
De eerste weken van het nieuwe schooljaar willen we graag met u
kennismaken. U heeft inmiddels een uitnodiging ontvangen. Wij
vinden het fijn als uw zoon of dochter (vanaf groep 3) aanwezig is bij
het gesprek. Wilt u de vragenlijst vooraf invullen? Samen praten we
over het onderwijs en hoe we met elkaar kunnen zorgen voor een
prettige sfeer en een goede samenwerking.

Schoolzwemmen
De groepen 5 en 6 gaan ook dit jaar weer zwemmen in zwembad De
Houtzagerij. Er zijn scholen die het schoolzwemmen afgeschaft
hebben. Wij vinden het heel belangrijk dat kinderen leren zwemmen,
zeker in een waterrijk land als het onze. De lessen vinden plaats op
woensdag.

Staking 12 september
Het is ons dit schooljaar gelukt om voor iedere groep een goede
leerkracht te vinden. Op veel scholen is dit helaas niet het geval.
Invallers zijn bijna niet te vinden. Uit prognoses blijkt dat het
lerarentekort de komende jaren alleen maar groter zal worden. Het
kabinet heeft al geld vrijgemaakt voor salarisverbetering, maar de
salariskloof met het voortgezet onderwijs is er nog steeds. Als we het
lerarentekort willen oplossen, dan moet het beroep echt
aantrekkelijker gemaakt worden. Ook wij staken mee op woensdag
12 september. U krijgt hier nog informatie over.

Studiedag 17 september
Maandag 17 september is de school gesloten. Wij hebben deze dag
een studiedag. Dit schooljaar moeten wij een nieuw schoolplan
schrijven voor de komende 4 jaar. In dit plan beschrijven we waar we
de komende jaren aandacht aan gaan besteden. We starten met de
missie en de visie.

Prinsjesdag 18 september (de school is gesloten)
In Den Haag zijn alle basisschoolleerlingen deze dag vrij. Zo zijn ze in
de gelegenheid om langs de route te staan en de koning en koningin
te zien in de Glazen Koets. In de Ridderzaal wordt de troonrede
uitgesproken.

Ouderavond/ouderreceptie gedrag met Kees van Overveld
Zoals u weet, zijn we in mei gestart met de methode Kwink. Dit is een
methode voor sociaal-emotioneel leren. De methode is bestemd
voor alle groepen en besteedt aandacht aan diverse onderwerpen
betreffende het gedrag. Denk hierbij aan pesten en preventie, sociale
veiligheid, burgerschap, mediawijsheid e.d.
Kwink is geïnspireerd door dr. Kees van Overveld die o.a. het boek
‘Groepsplan Gedrag’ heeft geschreven. Als team hebben wij al een
studiedag gehad.
Wij hebben hem bereid gevonden om tijdens de ouderavond
aanwezig te zijn om te praten over gedrag. Hoe wordt een klas een
groep, hoe gaan we met elkaar om; kortom alles over gedrag.
Aansluitend is er een ouderreceptie. Wij rekenen op uw komst!

Ooievaarspas
De Ooievaarspas geeft minimaal 50% korting op sport, muziek en
creatief bezig zijn. Op www.ooievaarspas.nl kunt u lezen of u in
aanmerking komt voor een Ooievaarspas. Met deze pas wordt ook de
ouderbijdrage (inclusief schoolreis) betaald. Als u de Ooievaarspas al
heeft, is het belangrijk deze te verlengen. De pas kunt u laten
scannen bij de administratie. Wacht niet te lang met scannen.

Ouderbijdrage
Heeft u geen Ooievaarspas, dan vragen wij u de ouderbijdrage te
betalen. De kosten zijn: €25,- voor 1 kind, €35,- voor 2 kinderen en
€40, voor 3 kinderen. U kunt betalen bij de administratie.
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