NIEUWSBRIEF
Nummer 12
18 januari 2019
Beste ouders/verzorgers,
De kerstvakantie is voor bij gevlogen. Op 7 januari zijn we de tweede helft van het schooljaar gestart. Zowel de kinderen als de
leerkrachten hebben er weer zin in. Vanaf maandag 14 januari tot en met vrijdag 1 februari worden de CITO-toetsen
afgenomen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen goed uitgerust en op tijd op school zijn?
Saskia

4-daagse schoolweek
Na de kerstvakantie zijn wij gestart met de vierdaagse
schoolweek.
Een aantal ouders heeft aangegeven teleurgesteld te zijn. Wij
begrijpen dit
heel goed. Onze leerlingen, uw kinderen, verdienen het beste
onderwijs en hebben recht op een minimaal aantal lesuren.
Voor de kerstvakantie was er geen zicht op sollicitanten
waardoor wij, door het gebrek aan leerkrachten op school,
genoodzaakt waren om over te stappen op de vierdaagse
schoolweek.
In de eerste week na de kerstvakantie, kwamen er gelukkig
reacties op onze vacature. Wij hebben onze nieuwe leerkracht
voor groep 6/7a gevonden. Haar naam is juf Kathy. Wij zijn
ontzettend blij en hopen dat zij zo snel mogelijk kan starten.
Daarnaast komt juf Patricia bij ons werken op vrijdag in groep
6/7b. Zij start op vrijdag 1 februari 2019.
Zodra we voor alle groepen voldoende bezetting hebben, zullen
de kinderen weer 5 dagen naar school gaan. Wij verwachten u
hier op korte termijn over te informeren.

Juf Sefalta
Zoals de meeste ouders en kinderen weten is juf Sefalta in
verwachting van haar eerste kindje. Helaas verloopt de
zwangerschap tot nu toe niet zoals zij en wij gehoopt hadden.
Tot nu toe lukte het juf Sefalta om de ochtenden les te geven
aan haar kinderen van groep 7/8, maar in overleg met haar en de
bedrijfsarts is er besloten, dat zij niet meer voor de klas kan
staan.
Vanaf maandag 21 januari start meester Jan. Zoals het er nu
naar uitziet zal hij de leerkracht van groep 7/8 zijn tot en met het
zwangerschapsverlof van juf Sefalta.
Juf Sefalta zal de komende tijd nog wel een aantal uren op
school zijn voor andere werkzaamheden. Zij zal ook de
rapportgesprekken met de ouders van groep 7/8 inplannen.
Wij hopen dat het de komende tijd met juf Sefalta beter gaat en
dat de baby in haar buik goed kan groeien.

Belangrijke data
JANUARI
14 januari t/m 1 februari 2019
Cito toetsen worden afgenomen
23 januari
8.30-10.00 uur: Koffieochtend
Hoe ziet een gezonde lunch eruit en
maken met de ouders.
23 januari
Start Nationale voorleesweken
24 januari
8.30 -10.00 uur: Koffieochtend
Informatie over huiswerk
25 januari
8.30-9.00 uur
Inloopochtend ouders
28 januari
8.30-9.00 uur
Inloopochtend ouders
30 januari
8.30-10.00 uur: Koffieochtend
Informatie geven over vertel tas.
31 januari
8.30-10.00 uur: Koffieochtend
Informatie geven over vertel tas.

Zij -instromers
Ons bestuur, BOOR, is in samenwerking met de PABO van de
Hogeschool Rotterdam, in oktober gestart met een zijinstroom traject. Wanneer iemand in het bezit is van een
HBO/WO-opleiding, en de wens heeft om een overstap te
maken naar het basisonderwijs, is dit de manier om tegelijk de
opleiding voor leerkracht te volgen en daarnaast te werken. Er
zijn 22 kandidaten die in de afgelopen maanden een
assessment hebben gedaan. Twee van deze kandidaten gaan
bij ons op school werken, om het vak te leren. Op 1 februari
start juf Mischa van der Ham naast juf Karin in groep 3-4. Juf
Xavira Haider start op diezelfde dag naast Juf Deborah.
Zij gaan op de maandagen naar de Hogeschool Rotterdam voor
de PABO-opleiding.
Op dinsdag, woensdag en vrijdag zijn zij in de groep.

Resultaten van de kunstweken
Via uw zoon/dochter heeft u de inlogcode gekregen om in te
loggen op de website van het museum.
Hier vindt u het kunstwerk van uw kind, dat gemaakt is tijdens
het cultuuronderwijs thema ‘Kunst’.
Mocht het u niet lukken om in te loggen, dan kan Juf Sonya op
woensdag en donderdagochtend, tijdens de koffieochtend, u
hiermee helpen.

Koffieochtenden
De afgelopen weken is er geen enkele ouder naar de
koffieochtend gekomen. Wij vinden dit erg jammer.
Juf Sonya bereidt interessante onderwerpen voor, waar zij met
de ouders over wil praten of over kan informeren. U vindt de
data en de onderwerpen van de koffieochtend altijd in de
nieuwsbrief, in de kolom met belangrijke data. Daarnaast staan
de onderwerpen ook op de website. Mocht u zelf een
onderwerp willen inbrengen, dan is dat uiteraard mogelijk.
Wij hopen op een grotere opkomst.

Rapporten en rapportgesprekken
Op vrijdag 15 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport
mee naar huis. Helaas hebben wij nog niet van alle kinderen de
rapportmap (waar u de rapporten in bewaard) terug. Wilt u
deze zo snel mogelijk mee naar school geven?
Vanaf maandag 4 februari kunt u zich, via de parro app,
inschrijven voor de rapportgesprekken. De rapportgesprekken
zijn in de week van 18 t/m 22 februari. U heeft ook de
mogelijkheid om een gesprek in te plannen op dinsdagavond 19
februari, mocht u overdag niet in de gelegenheid zijn om een
afspraak te maken.

Belangrijke data
FEBRUARI
5 februari
8.30-9.00 uur: Inloopochtend ouders
6 februari
8.30-10.00 uur: Koffieochtend
6 februari
Voorleeskampioenschappen scholen:
Namens onze school doet Ufuk uit
groep 6/7b mee!
7 februari
8.30-10.00 uur: Koffieochtend
12 februari
MR-vergadering
13 februari
8.30-9.00 uur: Inloopochtend ouders
13 februari
8.30-10.00 uur: Koffieochtend
14 februari
8.30-10.00 uur: Koffieochtend
15 februari
Juf Melissa is jarig!!!
15 februari
Kinderen krijgen hun rapport mee
18 t/m 22 februari
Rapportgesprekken
20 februari
8.30-10.00 uur: Koffieochtend
21 februari
8.30-9.00 uur: Inloopochtend ouders

Website
Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de website van onze
school. Binnenkort zal ik u berichten wanneer deze weer
helemaal up to date is. Het is dan zeker de moeite waard om
eens te kijken. U vindt hier namelijk de schoolafspraken, alle
protocollen, de schoolgids, het schoolplan en nog veel meer
informatie.

21 februari
8.30-10.00 uur: Koffieochtend
23 februari t/m 3 maart
Voorjaarsvakantie

