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Agenda:
18 t/m 22/9 kamp groep 8
19-9 ouderinformatie kleuters
21-9 Studiedag; alle kinderen vrij
25-9 Gezamenlijke viering
26-9 schoolreis groep 3 t/m 7
27-9 start Young Engineers
4-10 Kinderboekenweek
5-10 Staking Primair Onderwijs
13-10 Continurooster
16 t/m 20/10 Herfstvakantie
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Donderdag studiedag
Op donderdag 21 september staat de
eerste van in totaal vijf studiedagen
gepland. Alle kinderen zijn die dag vrij.
Op school gaan we met elkaar aan de
slag over het afstemmen van ons
onderwijs aan de individuele
leerbehoeften van kinderen. Dit komt
ook aan de orde bij het begeleiden van
kinderen bij het maken van een
persoonlijk Samen op aardethemawerkstuk.
’s Middags gaan de leerkrachten weer
een stap verder met het in gebruik
nemen van de Office365 omgeving.
Koffie-inloop
Tijdens de eerste koffie-inloop was er
weer voldoende belangstelling.
De volgende onderwerpen zijn ter tafel
gekomen;
- informatiemoment naar de avond?
- ervaringen kindgesprekken
- thema kinderboekenweek
- staking Primair Onderwijs 5 oktober
- start 0-groep
- Vervallen EHBO-lessen groep 8
In deze nieuwsbrief komen deze
onderwerpen terug.
Verhalenrooster Kind op maandag:

Nattige start schoolkamp
Maandagochtend was het een druilerige
natte boel. Toch is groep 8 vol goede
moed op de fiets vertrokken naar het
kampverblijf in Hoek van Holland.
De weersverwachting voor deze week
belooft ‘duidelijk beter septemberweer’!
Op http://jufjacqy.yurls.net/nl/page/
staan al de eerste foto’s.

Week 38: 18 t/m 28 september 2017
Jakob in Betel, Genesis 28:10-22
Bij de bron, Genesis 29:1-14
Zeven jaar werken voor Rachel, Genesis 29:15-20
Week 39: 25 t/m 29 september 2017
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
De zonen van Lea, Genesis 29:31-35
Rachel wordt moeder, Genesis 30:1-24

Ouderinformatiemoment
Vanmiddag waren de ouders van beide
kleutergroepen uitgenodigd om door de
leerkrachten geïnformeerd te worden
over het onderwijs aan de jongste en
oudste kleuters. Daarmee hebben alle
groepen dit jaar een informatiemoment
onder schooltijd georganiseerd.
Wij zijn erg blij met de opkomst tijdens
de informatiemomenten. Het geeft blijk
van een grote belangstelling.
We realiseren ons dat niet alle ouders in
de gelegenheid zijn om onder schooltijd
het informatie-moment bij te wonen. Het
is echter niet mogelijk om naast de drie
ouderavonden die in september worden
georganiseerd ook nog een avond in te
plannen als informatiemoment.

Gruwelijk Kinderboekenweek-thema
Het thema van de kinderboekenweek is
dit jaar ‘Gruwelijk Eng!’ en dat geeft
aanleiding voor veel discussie. Wij zijn
als school niet blij met de griezeldraai
die dit jaar aan de Kinderboekenweek
wordt gegeven. Genieten van een
spannend boek is natuurlijk prima, maar
de vraag is wel hoever griezelen angsten
oproept waar kinderen last van krijgen.
Dit zal per kind verschillen, maar wij
willen hier als school voor waken.
Het promotiemateriaal van het CPNB
past niet bij de manier waarop wij het
kinderboek onder de aandacht willen
brengen. We zullen tijdens de
kinderboekenweek stil staan bij het
plezier in lezen en met de kinderen in
gesprek gaan over ‘bang zijn’ en
spannende boeken. Het (samen) lezen
van een spannend boek kan kinderen
leren om grip te krijgen op
angstgevoelens en hier in te groeien.
De christelijke kinderboekenweek geeft
hier ook handreikingen voor.
De griffelboeken van dit jaar staan los
van het ‘Griezel’-thema en zijn zeker de
moeite waard om te bekijken.

Staking
Op donderdag 5 oktober, de dag van de
leraar, is er een landelijke stakingsactie
uitgeroepen door de AOb, CNV
Onderwijs, PO in actie en POfront.
De leerkrachten en directie van de
Willem van Veenschool sluiten zich aan
en staken deze dag. De school is op 5
oktober dus gesloten.
Als school staan wij achter het geven
van een duidelijk signaal dat zaken
moeten veranderen wanneer we de
kwaliteit van het primair onderwijs willen
blijven garanderen. Het imago van het
(prachtige) vak van leerkracht staat
onder druk door een (naar verhouding)
lage financiële waardering en een te
hoge werkdruk. Wij maken ons vooral
zorgen over het dreigend tekort aan
leerkrachten die hier het gevolg van zijn.
We zijn blij met de begripvolle en
positieve reacties die we van ouders
hebben ontvangen.
In uiterste gevallen is het schoolbestuur
verplicht opvang voor uw kind(eren) te
regelen. De kosten daarvan worden aan
ouders doorberekend.

Start 0-groep?
Tijdens de koffie-inloop is de vraag
gesteld of en wanneer er een 0-groep
wordt gestart. De 0-groep is bedoeld om
de instroom van nieuwe kleuters op te
vangen, omdat de huidige twee
kleutergroepen anders te vol raken.
Een besluit over het starten van een 0groep in het voorjaar van 2018 is nog
niet genomen. We nemen deze vraag
mee in de begrotingsbesprekingen die
aan het einde van dit kalenderjaar
worden gehouden. Daarbij maken we de
afweging van de grootte van de groep
nieuwe kleuters, het aantal beschikbare
dagdelen binnen de formatie en de
onderwijskundige voor- en nadelen van
het organiseren van een dergelijke kleine
groep. Zodra hier meer over bekend is,
zullen wij u informeren via deze
nieuwsbrief.
Geen EHBO-lessen meer in groep 8
Jarenlang werden EHBO-lessen
georganiseerd voor de leerlingen van
groep 8. Deze (20!) lessen werden
gegeven door vrijwilligers van het Rode
Kruis. De laatste jaren werd het steeds
lastiger om de lessen goed in te passen
in het volle onderwijsprogramma van
groep 8. Uiteindelijk hebben wij besloten
dat deze lessen niet horen tot de
kerntaak van het basisonderwijs.
We zullen door middel van gastlessen
kinderen bewust (blijven) maken van
gevaar en hulpverlenen en het vermijden
van risicovolle situaties en proberen dit
zoveel mogelijk in te passen bij de
Samen op aarde-thema’s die in de groep
worden behandeld.
Schoolreis groepen 3 t/m 7
Op dinsdag 26 september bezoeken
de groepen 5, 6 en 7 Beeld en Geluid op
het mediapark in Hilversum. Deze
kinderen worden al vroeg op school
verwacht om op tijd te kunnen
vertrekken. Na het ochtendprogramma
brengt de bus de kinderen van 5, 6 en 7
naar Speelbos ‘t Laer.
De groepen 3 en 4 vertrekken naar
Plaswijckpark. Beide bussen worden rond
17.00 uur weer terug verwacht.

Bij de vorige nieuwsbrief ontving u de
schoolreisbrieven. We hebben nog niet
voor alle kinderen de betaling
ontvangen. Let u a.u.b. op of het juiste
bankrekeningnr. is gebruikt. School heeft
een aparte bankrekening voor het innen
van de ouderbijdrage. Voor het
schoolreisgeld gebruiken we het
bankrekeningnr
NL91RABO0331717077. Graag uw
aandacht daarvoor.

Schoolshirt ruilen
Op woensdag 20 september is de OCC
op school om direct na schooltijd (te)
kleine school t-shirts om te ruilen voor
een grotere maat.
Kandidaten Young Engineers
Vorige week maandagmiddag heeft
meester Rob zich gebogen over 32
sollicitatie-‘brieven’ van enthousiaste
kinderen die graag deelnemen aan de
(Lego)lessen techniek van Young
Enigneers. Veel kinderen hebben op zeer
persoonlijke en originele wijze hun
motivatie voor deze lessen omschreven.
Er is slechts plek voor 16 kinderen. Na
veel wikken en wegen en intern overleg
is er een keuze gemaakt voor 6
leerlingen uit de groep 5, 6 uit groep 7,
2 uit groep 7 en 2 uit groep 8.
De eerste les start op woensdag 27
september a.s.
Spaaractie voor St. Maarten
Aanstaande maandag is de eerste
gezamenlijke opening voor de onder- en
bovenbouw. We introduceren dan een
spaaractie om geld in te zamelen voor
St. Maarten. Via ouders van school
hebben we contact met mensen die zich
ter plekke inzetten voor het verlenen van
hulp. We willen hen graag financieel
steunen bij hun werk.

