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Agenda:
5-9
ouderinformatie groep 3
6-9
kindgesprekken
11-9 ouderinformatie groep 4
kindgesprekken
12-9 ouderinformatie groep 8
13-9 koffie-inloop
14-9 ouderinformatie groep 5
ouderinformatie groep 7
kindgesprekken
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
13-10 Continurooster
16 t/m 20/10 Herfstvakantie
Jarigen in september:
1/9
Mirre van Rijn
1/2a
2/9
Sam Ouwehand
8
5/9
Sophie Fikkert
1/2b
5/9
Amber Kuijt
3
5/9
Jinthe Sira
1/2b
6/9
Willemijn Krijgsman
8
7/9
Levi Nijenhuis
3
7/9
Michiel Pols
1/2a
11/9 Julian de Zwart
6
12/9 Nikki Timmermans
5
13/9 Sara Hoek
8
14/9 Xavi van Duijn
1/2b
14/9 Maarten Kulk
8
16/9 Jelle Durieux
7
23/9 Nikki Pels
7
24/9 Len van Duijn
4
28/9 Jelte Schuitemaker
4
30/9 Gert Kuijt
1/2a
Wij feliciteren alle jarigen van harte!

directie@willemvanveen.nl

5 september 2017

Ouderinformatie over de groep
De eerste twee informatiemomenten,
van groep 6 en groep 3, werden goed
bezocht. De informatiemomenten voor
de groepen 4, 5 en 8 starten om 8.45
uur. De informatiemomenten van de
kleutergroepen en groep 7 starten om
13.45 uur. Ouders worden ontvangen in
het lokaal van de instroomgroep.
Start met kindgespekken
U heeft via de email een uitnodiging
ontvangen voor een gesprek met de
leerkracht over uw kind. Doel van dit
gesprek is dat leerkrachten van ouders
informatie krijgen die hen kan helpen om
de leerlingen beter te leren kennen om
zo het onderwijs goed af te kunnen
stemmen.
U kunt zich op dit gesprek voorbereiden
door van te voren het formulier
oudergesprekken in te vullen. Mocht u
het formulier van vorig jaar nog bewaard
hebben, dan kunt u dit er bij pakken en
verder aanvullen. Het formulier is als
bijlage toegevoegd aan de vorige
nieuwsbrief. U kunt ook een papieren
versie afnemen van de stapel die klaar
ligt op de koffietafel.
Verhalenrooster Kind op maandag:
Week 36: 4 t/m 8 september 2017
De geboorte van Jakob en Esau, Genesis 25:19-26
Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34
Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26:34-35
Week 37: 11 t/m 15 september 2017
Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29
Esau komt terug, Genesis 27:30-46

Formulier ouderhulp
U heeft ook via de mail een formulier
ontvangen waarop u aan kunt geven of u
mee wilt helpen bij bepaalde
onderwijsondersteunende activiteiten.
Op een apart formulier kunt u zich
aanmelden voor hulp bij OCCactiviteiten.
U kunt deze formulieren inleveren bij de
leerkracht van uw kind.

Sollicitatieronde Young Engineers
Meester Rob is vorige week in de
groepen 5 t/m 8 geweest om de
kinderen te informeren over de lessen
techniek met lego van Young Engineers.
Er ligt al een aardig stapeltje
‘sollicitatiebrieven’ op zijn bureau, in
allerlei verschijningsvormen.
Op maandag 11 september wordt uit
deze brieven gekozen welke kinderen
(dit keer) deel kunnen nemen. Dat wordt
nog een lastige klus want kinderen
komen met lieve brieven en mooie
argumenten.
Voor alle duidelijkheid: om in
aanmerking te komen voor deze
lessenserie wordt gekeken naar
motivatie en inzet, niet naar
schoolresultaten. De brieven kunnen nog
worden ingeleverd tot
maandagochtend 11 september
aanstaande.

Koffie inloopmomenten
Op woensdag 13 september a.s. staat
de koffie/thee klaar van 8.30 uur tot
9.15 uur bij de koffietafel in de hal van
de school. Marijke Drijfhout is aanwezig
om de aanwezige ouders te ontvangen
en met elkaar in gesprek te gaan over
wat speelt op school.

Studiedag
Op donderdag 21 september staat de
eerste van in totaal vijf studiedagen
gepland. Alle kinderen zijn die dag vrij.
Startweek Open Hof clubs
Veel kinderen van onze school nemen
deel aan het clubprogramma van de
Open Hof. U vindt het programma van
de startweek als bijlage bij deze
nieuwsbrief.
Schoolreis groepen 3 t/m 7
Op dinsdag 26 september vertrekken de
de groepen 5, 6 en 7 al vroeg naar Beeld
en Geluid op het mediapark in
Hilversum. Dit vroege vertrek is nodig
vanwege de te verwachten drukte op de
weg en de starttijd van het programma
bij Beeld en Geluid. Na een intensief
ochtendprogramma brengt de bus de
kinderen van 5, 6 en 7 naar Speelbos ‘t
Laer. Daar kunnen de kinderen eerst hun
lunchtrommeltje leeg eten en daarna
lekker spelen in de natuur. Dus dit keer
kleppersetjes in je schoolreistas of
vlindernetjes, vergrootglazen en
insectenpotjes.
De groepen 3 en 4 vertrekken naar
Plaswijckpark. Beide bussen worden rond
17.00 uur weer terug verwacht.
De schoolreisbrieven vindt u als bijlage
bij deze nieuwsbrief. Ook dit jaar vragen
wij u het schoolreisgeld op de
schoolrekening over te maken.
Vervanging bij ziekte
We zijn het jaar gestart met alle
leerkrachten gezond op hun plek. We
zijn daar extra blij mee, omdat het
vinden van goede vervanging bij ziekte
een bijzondere uitdaging is. Er zijn
simpelweg weinig leerkrachten
beschikbaar.
Binnen de stichting PCOK zijn
maatregelen genomen om scholen in de
gelegenheid te stellen de eerste
vervangingen te kunnen regelen. Zo zijn
er in ons team leerkrachten die als
eerste worden gevraagd om een zieke
collega te vervangen. Binnen de PCOK
zijn zogenaamde pool-leerkrachten
aangesteld, die zowel kort als langdurig
kunnen vervangen. Op dit moment zijn
deze leerkrachten allemaal al ergens op
een school ingezet.

Tenslotte heeft de school/stichting een
contract bij een uitzendbureau voor het
leveren van vervangende leerkrachten.
Helaas is de praktijk vaak dat ook hier
geen vervanger meer beschikbaar is.
De meeste ziekmeldingen vinden
doorgaans plaats in de periode
november en januari. Het gaat dan vaak
om een korte vervanging, bijvoorbeeld in
verband met een griepje. School zal zich
inspannen om bij een dergelijke
ziekmelding, binnen de school een
passende oplossing te bieden. Wanneer
er geen vervangende leerkracht wordt
gevonden, is het inzetten van èèn van
onze onderwijsassistenten een oplossing.
Zij vervangen dan onder toezicht van
een collega leerkracht/directie. Onze
onderwijsassistenten zijn gewend
groepen (tijdelijk) over te nemen.
Het wordt ingewikkeld wanneer een
ziekte langer gaat duren of wanneer er
meerdere collega’s tegelijk ziek thuis
zijn. Uiteindelijk kan het zover komen,
dat wij genoodzaakt zijn kinderen ‘naar
huis’ te sturen. De afspraak binnen de
schoolstichting is dat dit pas gebeurt na
drie dagen opvang zonder eigen
leerkracht. Het betreft dan niet
uitsluitend de groep van de zieke
leerkracht, maar er kan (bij langdurige
vervangingsproblemen) ook worden
gekozen om een andere groep naar huis
te sturen, zodat de groep zonder
leerkracht les krijgt van een collega.
Het naar huis sturen van een klas
kinderen is een allerlaatste optie voor de
school. Helaas horen wij regelmatig
berichten in de media van scholen die
een dergelijke maatregel moesten
nemen. Wij spannen ons in om het zover
niet te laten komen. Vanzelfsprekend
zullen wij in voorkomende gevallen
direct met de betrokken ouders
communiceren over de genomen
maatregelen om het onderwijs doorgang
te laten vinden.

