
 

 
Nieuwsbrief 11 - 19 april 

 

Algemeen 

Afgelopen dagen hebben de kinderen van groep 8 de Cito eindtoets gemaakt. Hiermee             

breekt gevoelsmatig de laatste periode van het schooljaar weer aan. Na de meivakantie             

krijgen we al snel het kamp van groep 8, de avondvierdaagse, schoolreisjes, etc. 

Ik schat dat ongeveer 80% van de ouders het geld voor kamp en schoolreis hebben               

overgemaakt. Hartelijk dank daarvoor. Hopelijk zitten we snel op 100%. Denkt u aan het              

overmaken van het schoolreis en/of kampgeld als u dat nog niet hebt gedaan? 

 

Daarmee zijn we er nog niet. Wij vragen óók van ouders, teamleden en kinderen              

(bovenbouw) om de tevredenheidsenquête in te vullen. De gegevens uit de enquête            

worden gebruikt voor verdere schoolontwikkeling. Via Social Schools hebben wij          

gecommuniceerd dat wij de ambitie hebben om over de 100 ingevulde enquêtes te             

komen. Het gaat spannend worden of we dat gaan halen. We zitten op dit moment               

(donderdagmiddag) op 89. Hoe meer mensen de tevredenheidspeiling invullen, hoe beter           

het beeld dat wij krijgen van de school. U heeft nog t/m zaterdag om de enquête in te                  

vullen.  

 

Weet u verbeterpunten? Laat het ons weten. 

Bent u tevreden? Fijn om te horen, laat het ons weten en zegt het voort.  

 

Mededelingen 

- Morgen (vrijdag 20 april) worden de jaarlijkse Koningsspelen georganiseerd. De          

kinderen ontbijten of lunchen op school.  

- Vrijdag 27 mei (Koningsdag) zijn de kinderen vrij. Daarna volgen twee weken            

meivakantie. Maandag 14 mei beginnen we weer. 

- Woensdag 23 mei gaat groep 8 op kamp. 

 

Trefwoord 

Week 15 en 16 (9 t/m 20 april): Duurzaamheid 

■ Inhoud: Het besef van verbondenheid van mens en natuur. De opdracht om je in te                

zetten voor een duurzame wereld. 

■ Bijbel: Noach (Genesis 6 t/m 9) 

 

Week 17 t/m 19 (23 april t/m 11 mei): Muziek 

■ Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust. Muziek verleidt en verbindt. Muziek 

vertelt en muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en brengt je weer thuis. 

■ Bijbel: Psalmen. 

 

Gym: gymtas mee? (Jan) 

Het lekkere weer is nu echt aangebroken. Voor de gymlessen betekent het, dat we ook               

vaker buiten gaan gymmen. Soms gezien de situatie, kies ik er toch voor om naar de                

Vierstee te gaan met mooi weer. Ik raad wel aan om altijd nog een tas met gymspullen                 

mee naar school te nemen. En als we buiten gaan, dan wordt er gegymd op het diepe                 

plein. Ik heb dan graag dat de kinderen met gesloten schoenen mee gymmen. Als ze               

door het lekkere weer toevallig op slippers, sandalen of open schoenen lopen, dan vraag              

ik de kinderen om de gymschoenen aan te doen.  
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Luizencontroles 

Na elke vakantie worden alle kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Onlangs hebben wij            

ons beleid ten aanzien van de bestrijding van deze diertjes aangepast zodat deze meer in               

overeenstemming zijn met de bso’s. Bij kinderen waar levende luizen worden           

aangetroffen nemen wij contact op met de ouders en vragen wij om direct thuis te gaan                

behandelen. Na behandeling mogen de kinderen weer op school komen. (Hier gaan wij in              

redelijkheid mee om.)  

In sommige groepen is de hoofdluis hardnekkig aanwezig. Dit vraagt om hercontroles en             

legt extra druk op de ouders die deze taak op zich hebben genomen. Daarom vragen wij                

u om thuis alvast te controleren op de aanwezigheid van neten of hoofdluis. Daarnaast              

wordt het door de controlerende ouders als heel storend ervaren dat ontdekking van             

neten en/of hoofdluis steeds vaker in twijfel wordt getrokken door ouders van kinderen             

waarbij dit is geconstateerd. Wij begrijpen de ergernis die ontstaat als           

er neten of hoofdluis is geconstateerd. Bedenk echter voor u reageert           

dat de controle van de kinderen gedaan wordt door ouders die zich            

vrijwillig hebben aangeboden om deze (vaak toch ondankbare) taak         

op zich te nemen.  

Ouders van een jaargroep zijn zelf verantwoordelijk voor de controle          

op hoofdluis in de groep. Dit is in het belang van álle kinderen in de               

school. Laten we de ouders die onze kinderen controleren koesteren.          

Tijdens de luizendag 2018 hebben wij als school de pluizende ouders           

een bedankje gegeven voor hun inzet. 

 

Collega & ouder 

Dit schooljaar zijn twee ouders werkzaam in de school. Tanja Scholma en Annemieke             

Melissen. Wij zijn heel blij met deze extra handen in de school. Toch kan ik me                

voorstellen dat dit vragen oproept bij ouders. Hoe zit het bijvoorbeeld met de privacy van               

de kinderen. Worden voorvallen in de klas straks besproken in het dorp? 

Wij zijn hierover met beide ouders/teamleden in gesprek gegaan. Voor leerkrachten geldt            

geen geheimhoudingsplicht …. maar wel discretieplicht, zo las ik laatst. Vooral dat laatste             

is essentieel in ons beroep. Wij werken de hele dag met uw kinderen. Daarbij mogen wij                

genieten van veel mooie momenten. Maar, net als bij ieder mens, hebben kinderen soms              

ook minder mooie momenten. Soms loopt het even niet lekker. Aan ons de taak om de                

kinderen te helpen. Dát is een mooi onderdeel van ons vak. Natuurlijk hangen wij deze               

vervelende situaties niet aan de grote klok. Wij en de ouders/teamleden zullen hier             

discreet mee omgaan.  

Zowel Tanja als Annemieke werken als onderwijsassistent in ons team. Zij zijn ‘s             

morgens aanwezig bij een korte briefing met het team (voordat de deuren opengaan).             

Beiden zijn verder niet beleidsmatig betrokken bij de school, ook bij vergaderingen met             

het team zijn zij niet aanwezig. Heeft u hier vragen over? Laat het ons gerust weten. 

 

Invallers 

Afgelopen week werden wij weer geconfronteerd met het tekort aan leerkrachten. De            

hele week was het een puzzel om, in verband met de afwezigheid van juf Manon, een                

leerkracht voor groep 1/2 te vinden. Bij ziekte maken wij gebruik van een invalpool. In               

ons geval is dat Ippon. Echter hebben zij ook te maken met een tekort aan invallers                

waardoor zij de vervanging vaak niet kunnen regelen. Daarom stoppen wij volgend jaar             

met Ippon en gaan wij de vervangingen op een andere manier regelen. 

 

Door de extra gelden die scholen krijgen, met het geld dat wij besparen door te stoppen                

met Ippon en dankzij de groei van onze school, kunnen wij bijna dagelijks een extra               

leerkracht inzetten in de school. In geval van ziekte neemt deze extra leerkracht de              

vervanging voor zijn/haar rekening. Alle andere dagen hebben wij een paar extra handen             

in de school. Hiermee kunnen wij de kinderen extra aandacht geven en tegemoet komen              

aan de werkdrukverlichting van leerkrachten. Voordeel is ook dat eigen leerkrachten de            

de kinderen én de school kennen. Dit komt alleen maar ten goede aan het              

onderwijsleerproces.  
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