Regels en routines

Nieuwsbrief 3, 18 oktober 2019
De startmiddag op vrijdag 27 september was een groot succes. Er
waren veel meer ouders/verzorgers dan bij een reguliere startavond.
Dank voor alle heerlijke hapjes die jullie hebben “bezorgd”. De sfeer
was deze middag zeer ontspannen en jullie kregen een goede indruk
van het reilen en zeilen van de school waar jullie kind 25 uur per week
doorbrengt. De leerkrachten zagen vooral blije gezichten van de
kinderen die trots waren op hun werk.
De herfstvakantie staat op punt van beginnen. We wensen jullie een
fijne vakantie. We zien de kinderen graag terug op maandag 28
oktober.
In het nieuws: staken of niet?
Het onderwijs blijft, samen met de boeren, het nieuws regelmatig halen.
De onderwijsvakbonden hebben opgeroepen om op woensdag 6
november te staken. We hebben gisteren in ons teamoverleg uitgebreid
besproken wat we willen. Niet staken voor salaris en werkdruk, dat is al
bereikt. Wel willen we actie voor vergroting van de aantrekkelijkheid van
het vak van leraar. We zien om ons heen te veel vacatures ontstaan die
moeilijk of helemaal niet worden opgevuld.
De gesprekken tussen de werkgevers en de vakbonden zijn nog
gaande. We hebben afgesproken om vooralsnog geen besluit te nemen om wel/niet te staken.
We wachten de uitkomst van de gesprekken af. Uiterlijk woensdag 30 oktober nemen we een
besluit en delen we jullie dit mee.
Opa- en oma middag
Op maandag 18 november 13.30 uur nodigen we weer alle opa’s en oma’s uit om een kijkje te
nemen op Wereldwijs, met name in de groep van hun kleinkind. Opa, oma, een ander familielid of
bekende waar uw kind een goede band mee heeft, mogen komen kijken op school. Om 13.30 heten
we u welkom met een kopje koffie of thee. Daarna volgt datgene waar de kinderen de hele ochtend al
naar uitkijken: het bezoek aan de klassen!
Jullie ontvangen nog een aparte uitnodiging via de mail.
Kort nieuws
Studiedagen Wereldwijs: in de vorige nieuwsbrief hebben we jullie uitgebreid het programma
verteld. Het voert te ver om alle ervaringen weer te geven, maar we kijken met elkaar terug op mooie
studiedagen. Heel bijzonder waren de schoolbezoeken aan de 3 scholen voor voortgezet onderwijs in
Houten: Wellant, Houtens en Heemlanden. Perfect georganiseerd kregen we een fraaie inkijk in de
periode na de basisschool voor onze leerlingen. Leuk om oud-leerlingen weer even te ontmoeten.
Samen met de 3 VO-scholen denken we na over een vervolg.
Kanjertraining: juf Kaylee, juf Marloes, juf Dieke en juf Mignon hebben de eerste cursusdag achter
de rug. Op 1 november volgt de tweede. De laatste volgt op 22 april 2020.
Kleuters vrij op 1 november: op vrijdag 1 november hebben de kleuters vrijaf in verband met een
scholing van 3 leerkrachten.
Circusproject groep 7: na weken van intensieve training, hebben de leerlingen groep 7 vandaag hun
kunsten vertoond aan de overige leerlingen en belangstellende ouders. Fantastisch om te zien wat de
leerlingen hebben geleerd.

Leerkracht Willemien van Dijk in Suriname
Juf Willemien is al bijna 1 week in Suriname.
Volg haar via https://willemien-vandijk.inactievooredukans.nl. Elke dag kijkt een World
teacher terug naar de afgelopen dag:
- de mooie zonsopkomst
- de goede, gezellige, ontspannen sfeer in de
groep
- de ritten naar de scholen door de prachtige
natuur van Suriname
- de kinderen, die waar ook ter wereld, gewoon
kinderen zijn met al hun enthousiasme, streken en
behoefte aan aandacht
- de heerlijke kerrie-eieren die door een
Surinaamse collega klaar zijn gemaakt voor bij de
lunch.
- de mooie contacten tussen Nederlandse en
Surinaamse leerkrachten waardoor we nu al van
en met elkaar kunnen leren.
- de verkoelende duik in het koude zwembad, waar de verhalen van de dag worden gedeeld.
- een wandeling, gemaakt door de leerkrachten van de school in Tapoeripa, door de dorpen waar de
kinderen wonen. Trots hebben de Surinaamse collega's de goudmijn laten zien waar veel ouders in
werken.
- een wandeling door het dorp Koinakondra, samen met de kinderen die daar wonen. Ook hier spelen
kinderen graag met "slimey". Zij halen dit niet bij de Action, maar pulken dit uit een plant.
Nieuws van de BSO
De herfstvakantie staat alweer voor de deur, wat gaat het snel! De afgelopen weken zijn we bezig
geweest met het thema herfst. We hebben bladeren, kastanjes en eikels gezocht voor onze herfsttafel
en daarmee leuke knutselactiviteiten gedaan. De NSA Kickboksen was een enorm succes. De
kinderen hebben genoten en in 3 weken de beginselen geleerd van kickboksen. Volgende week is het
herfstvakantie en hebben we het thema Hulpdiensten. Als uitje gaan we naar de Brandweer in
Houten. Ook gaan we weer aan de slag voor SOS Kinderdorpen, we gaan cup cakes verkopen en de
opbrengst gaat naar kinderen om hen een liefdevolle SOS-familie te geven. Sinds deze week hebben
wij een nieuw kindje mogen verwelkomen; Christiaan, wij wensen hem een fijne tijd bij ons. Fijne
vakantie allemaal!
Groetjes, Valesca en Suzanne
Sportkampen
De organisatie die ons de vakleerkrachten gymnastiek “verhuurt”, organiseert speciale sportkampen
Een herfstvakantie om nooit te vergeten met Sportivun! Nieuwe sporten en spellen ontdekken of nóg
beter worden in de sport die je al beoefent. De sportkampen van Sportivun bieden voor ieder wat wils
in jouw herfstvakantie!
Wil je meer informatie over Sportivun? Kijk dan snel op www.sportivun.nl of bel met 035 30 30 035!
Agenda 2019-2020
Oktober
18
Nieuwsbief 3
21-27 Herfstvakantie
28
Eerste dag na de herfstvakantie, controle hoofdluis
November
6
Schoolschaken ronde 1
13
Schoolschaken ronde 2
14
Spreekavond groep 2-7 (aparte uitnodiging volgt)
18
Opa- en omamiddag vanaf 13.30 uur
20
Finale schoolschaken
29
Nieuwsbrief 4 verschijnt

