Agenda maart:
01-03: gr. 1 t/m 8 middag vrij
04-03 t/m 08-03: vakantie
11-03: start instroomgroep (1E)
14-03: MR-vergadering
15-03: groep 1 t/m 4 middag vrij
22-03: viering
29-03:gr. 1 t/m 4 middag vrij
Bijlagen:
 Vacatures ondersteuningsplanraad
 Nieuws van de bieb
 Experimenteren met Mad
Science
 Poster Wasven-activiteit
 GGD infoavond
bedplassen

Schooljaar 2019-2020
Via deze weg willen we u al tijdig op de hoogte brengen van het
schooljaar 2019-2020 wat betreft de groepen 7 en 8.
Na overleg met het team, de MR en een aantal andere scholen zijn we
tot de conclusie gekomen dat een combinatie van groep 7 en 8 niet
wenselijk is. De redenen hiervoor zijn o.a. het kamp, de musical en de
eindtoets voor groep 8.
Om deze redenen hebben we er met elkaar voor gekozen om volgend
jaar één groep 7 en één groep 8 te maken.
We realiseren ons dat de groep 8 een grote groep wordt en zijn nu al
aan het bedenken hoe we dit zo goed mogelijk gaan opzetten.
We hebben al gefaciliteerd dat het lokaal tegenover de huidige groep 8
ook vrij is ter gebruik voor deze groep.
Met het team en de MR hebben we besloten dat meester Niels de groep
8 gaat doen. Meester Niels heeft heel veel zin in deze uitdaging en is al
druk aan het brainstormen over de opzet voor volgend schooljaar.
De verdere formatie is nog niet rond en wij hopen dat dit rond of na de
meivakantie voor iedereen duidelijk is en laten dit dan aan u weten.
Heeft u hier vragen over dan bent u welkom bij meester Niels en/of
Maretta de Jong.
Tevredenheidsvragenlijst ouders
Afgelopen weken heeft de school een vragenlijst uitgezet onder alle
ouders m.b.t. de tevredenheid over onze school.
Er zijn 197 vragenlijsten uitgezet en 43 ouders hebben de vragenlijst
ingevuld. Dat betekent dat er een respons is van 22%.
Helaas is dit een lage respons en wij vragen ons af of dit een goed beeld
geeft van wat ouders van onze school vinden.
•De vragen over sfeer op school worden als goed gewaardeerd.
•De vragen over de brede ontwikkeling zijn goed gewaardeerd, sommige
ouders vragen zich af er voldoende aandacht is voor ontwikkelen van
vaardigheden als plannen, reflecteren en samenwerken.
•De vragen over lessen op school, ondersteuning en afstemming zijn
goed gewaardeerd, sommige ouders vragen zich af of er voldoende
mogelijkheden zijn voor kinderen die meer kunnen en willen.
•De vragen over informatie, communicatie en partnerschap zijn goed
gewaardeerd, sommige ouders vragen zich af of de school voldoende
informatie geeft over wat er op school wordt gedaan.
•De vragen over sociale veiligheid op school zijn goed gewaardeerd.
•Het eindcijfer dat 22% van onze ouders ons geeft is een 7.4 op een
schaal van 10.
Normaal gesproken zetten wij deze vragenlijst éénmaal per vier jaar uit
bij de ouders. We hebben nu besloten om de vragenlijst elk jaar uit te
gaan zetten.
Volgend jaar februari/maart zullen we u nogmaals vragen naar uw
mening en dan hopen we op een groter aantal ouders die ons respons
gaat geven.
Dit geeft ons een beter en reëler beeld van wat u vindt van onze school.
De ouders die hebben meegewerkt door de vragenlijst in te vullen, wil ik
via deze weg hartelijk bedanken voor hun inzet.
Heeft u hierover vragen dan bent u welkom op school.

Gevonden voorwerpen
Op 1 februari jl. hebben we op het ouderportaal een bericht geplaatst
met daarbij foto’s van alle gevonden voorwerpen. Direct erna zijn er al
veel spullen opgehaald, maar helaas is nog niet alles terug bij de
eigenaar. In het berichtje werd aangegeven dat alles wat achterblijft ná
donderdag 28 maart naar het goede doel gaat. Hier had echter na
donderdag 28 februari moeten staan. U hebt dus nog 2 dagen om te
kijken of er iets van uw kind(eren) tussen ligt. Kijkt u s.v.p. morgen of
vrijdag nog even of er een trui, jas, muts, schoenen of iets anders van
uw kind(eren) tussen ligt? Direct na de carnavalsvakantie gaan alle
achtergebleven spullen naar Kloffie&Co (www.kloffieco.nl).
Opgelet! Wisseling vrije vrijdagmiddag gr. 1 t/m 4
Op de schoolkalender staat genoteerd dat op vrijdag 12 april a.s. de
groepen 1 t/m 4 ’s middags vrij zijn. Om organisatorische redenen
(sportdag/koningsspelen) wordt deze vrije vrijdagmiddag voor de
groepen 1 t/m 4 verplaatst naar vrijdag 19 april a.s. Over de begin- en
eindtijd van de sportdag (12 april) zullen we tijdig met u communiceren.
Vergeet u niet deze wijziging in uw agenda te zetten?
Leraar 24
Op donderdag 21 maart 2019 komt er een opnameploeg van leraar 24
naar onze school. De opnames zullen de hele ochtend duren.
Leraar24 is een online platform voor leraren vol inspirerende en
interessante video's en artikelen.
Een aantal leerkrachten en een aantal van onze leerlingen zullen
geïnterviewd worden in onze school. Hun interesse is met name gewekt
door het creatieve proces en de rijke leeromgeving binnen onze school,
met name het hipl@b waarin de kinderen o.a. kunnen werken met het
green screen en proefjes kunnen doen en het programmeren.
Ingrid
Even voorstellen …
Hallo allemaal,
Graag wil ik me voorstellen. Mijn naam is Annelies Retera en ben al ruim
18 jaar groepsleerkracht in het basisonderwijs. Vanaf 1 maart ga ik voor
het SKPO werken en start op Kindcentrum ’t Hofke. Samen met juf
Marieke ga ik de instroomgroep doen. Ik heb er veel zin in! Ik ben
geboren en getogen in Eindhoven en heb o.a. in Tongelre gewoond. Ik
ken deze wijk dus op mijn duimpje. Ik woon nu in Stratum samen met
Gerrie en onze zoon van 14. Ik hou van leuke dingen doen met mijn
gezin en van wandelen door de natuur met onze hond. Mijn grootste
hobby is schrijven. Ik ben bezig met een spannend boek. Het zal nog
wel even duren voordat het klaar is. Maar het is vooral heel leuk en
ontspannend om te doen. Ik ben dol op kinderen en werk dan ook met
plezier in het onderwijs. Ik heb veel ervaring, ook in de onderbouw. Ik
ben begonnen als juf in het speciaal onderwijs en werk nu alweer een
hele poos in het reguliere onderwijs. Ik kijk er echt naar uit om te gaan
werken met de allerkleinsten én met mijn nieuwe collega’s. Tot gauw!
Groetjes, Annelies Retera

