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Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

18 november
19 november
20 november
21 november
22 november

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

25 november
26 november
27 november
28 november
29 november

Juf Tirza in groep 1-2
GGD in school
Buitenschoolse workshops breakdance en muzikale kleuters
Buitenschoolse workshop toneel

15:15 – 16:30 Buitenschoolse sport activiteiten
13:00 – 14:15 Breakdance – culturele activiteit
15:30 – 17:00 Toneel – culturele activiteit

Spelen op het plein.
Steeds vaker zien we spelletjes op het plein die
gepaard gaan met veel duw- en trekwerk.
Een beetje duwen en trekken in de vorm van
stoeien, is iets anders dan het spel dat er nu
plaatsvindt. Er zijn nu kinderen die de ander
daadwerkelijk (soms met opzet) pijn doen.
Vandaar dat we dit soort spelletjes niet meer
toestaan.
Fietsenhok
Het kwam ons ter ore dat er vernielingen plaatsvinden aan de fietsen.
Dit is onacceptabel vandaar dat we m.i.v. afgelopen maandag daar zijn gaan surveilleren, om
12:00 uur en 15:00 uur, om dit te voorkomen.
Afwezigheid leerkrachten
In de vorige weekkaart werd aangegeven dat er een rooster gemaakt is, waarbij iedere groep
maximaal één dag thuis zou blijven. Afgelopen maandag is er een bericht gekomen dat er voor
donderdag toch vervanging was.
Dit is allemaal heel vervelend en we zouden dat ook graag anders zien. Het vergt veel flexibiliteit
van de leerlingen, de collega’s en u als ouders.
Bij deze willen we u hiervoor hartelijk danken.
GGD
Een aantal leerlingen van ongeveer 5 en 10 jaar zullen dinsdag 19 november worden gezien door
de doktersassistent van de GGD.
De betreffende ouders hebben hiervan bericht gehad.
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Groep 1-2
Met ingang van maandag 18-11-19 zal juf Tirza een extra dag in groep 1-2 gaan werken. Dat
betekent dus dat Tirza op de maandag en de dinsdagmorgen in groep 1-2 zal werken en Hilly op
de overige dagen.
Ouderpanel
Maandagmiddag was het eerste ouderpanel van dit schooljaar. Dit keer op de maandagmiddag
een volgende keer op een ochtend of avond. Hierbij rouleren we zodat iedereen de kans krijgt om
een keer aan te schuiven.
Voor dit gesprek waren 12 gezinnen uitgenodigd. Helaas was de opkomst erg klein (alleen
Henriëtte – fam. Ardesch), maar er zijn wel wat goede punten naar voren gekomen.
Zo werd aangegeven dat de gymlessen van meester Thomas erg leuk waren, compliment voor
meester Thomas!
De signalen die kwamen t.a.v. de sportactiviteiten waren ook positief. We hebben het nog gehad
over het feit dat het de bedoeling was dat de leerlingen lekker met elkaar kunnen spelen en
sporten. Met in ons achterhoofd dat ze dat dan ook op andere momenten elkaar hiervoor op gaan
zoeken.
Verder hebben we het gehad over de buitenschoolse activiteiten waarbij naar de organisatie de
vraag of er misschien wat meer voor de onderbouw groepen georganiseerd zou kunnen worden,
wordt doorgestuurd. Zodat ook die leerlingen wat meer keuze hebben.
Tot slot is er nog gesproken over de tuin. Het lijkt nu groen voor school, maar dat komt m.n. door
de mosgroei. Wat zouden we daar graag willen? In eerste instantie is het heel belangrijke dat het
er verzorgd uit zal gaan zien.
Thematisch werken
De eerste resultaten zijn er rondom de start van het thematisch werken.
Hieronder een kleine impressie.

In alle groepen is een start gemaakt met het thema Nederland. Wat weten de leerlingen al van
Nederland? Naast het praten over het thema, komen er ook allerlei opdrachten aan bod.
Opdrachten variërend van creatieve opdrachten tot het maken van werkstukken.
Volgende week zal er een impressie vanuit andere groepen in de weekkaart komen. Zo kan u
thuis een beetje volgen waar we in school mee bezig zijn.
School App
De afgelopen week hebben sommige ouders meerdere meldingen gehad van pushberichten
terwijl er geen nieuwe informatie op de app geplaatst was. Dit had te maken met het feit dat
eraan gewerkt werd en her en der wat uitgeprobeerd ging worden.
Als het goed is, is dit nu helemaal over en worden er alleen pushberichten verstuurd
wanneer er ook daadwerkelijk wat in de app is opgenomen.
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