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Maandag

1 april

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

20 mei
21 mei
22 mei
23 mei
24 mei

Schoolreis groep 1/2, start avondvierdaagse, gr.6b/7 vrij
Schoolreis groep 3 t/m 7

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

27 mei
28 mei
29 mei
30 mei
31 mei

Groep 8 schoolkamp, juf Anneke valt in voor juf Erna
Groep 8 schoolkamp, juf Anneke valt in voor juf Erna
Groep 8 schoolkamp
Hemelvaartdag, de kinderen zijn vrij
De kinderen hebben vakantie t/m maandag 10 juni

De kanjerafspraken en buiten spelen:
We hebben plezier
Buiten spelen = plezier, zeker nu het weer mooier wordt, zijn er
steeds meer kinderen lekker buiten aan het spelen. Heerlijk!
We doen mee en we werken (en spelen) samen
Hoe meer kinderen er mee kunnen spelen, hoe beter! Samen
spelen op het plein en in het dorp, hoe meer zielen hoe meer
vreugd.
We vertrouwen elkaar
Afspraak = afspraak, wanneer je samen afspreekt om te spelen,
of samen spelregels afspreekt, houd je daar dan ook aan. Neem
je iets mee om samen mee te spelen, dan ben je zuinig op je
eigen en andermans spullen. Je zit alleen aan andermans spullen
wanneer je daar toestemming voor hebt.
We helpen elkaar
Zie je dat iemand iets lastig vindt, help diegene dan. Kom op een
vriendelijke en aardige manier voor elkaar op.
Kanjerafspraken kun je ook goed bij het buiten spelen
toepassen.

Schoolreis groep 3
Juf Rienske zal dinsdag 21 in groep 1 zijn, juf Tirza gaat dan mee op schoolreis met groep 3 t/m 6.
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Juf Erna
De knie-operatie van juf Erna is goed verlopen. Ze was ’s avonds ook snel weer thuis.
Helaas kregen we vandaag bericht dat Erna in het ziekenhuis is opgenomen met een longembolie.
We wensen haar natuurlijk een heel spoedig herstel.
Vervanging
Vanwege de geplande operatie van juf Erna is er tijdig vervanging aangevraagd tot de junivakantie.
Dat heeft geresulteerd in twee verschillende juffen afgelopen maandag en dinsdag, maar er was in ieder
geval vervanging.
Juf Erna zou vrijdag in groep 5/6 voor juf Lisa werken, voor die dag is er ook vervanging. Juf Jolien is dan
aanwezig, zij heeft al eerder in die groep ingevallen.
Dinsdag kwam helaas het bericht dat er voor de komende maandagen en dinsdagen geen vervanging zal
zijn. We hebben het gedeeltelijk weten op te lossen:
Maandag 20 mei – dit is een dag waarop we ook intern helaas geen mogelijkheden zien om de groep op te
vangen.
Dat betekent dus dat we geen andere mogelijkheid hebben gezien dan alle ouders hiervan bericht te
doen dat de kinderen van groep 6/7 maandag 20 mei vrij zijn. We hadden dit heel graag anders
gewild.
Dinsdag 21 mei – de schoolreisdag hebben we gelukkig wel bezet weten te krijgen.
Maandag 27 mei en dinsdag 28 mei – juf Anneke zal deze dagen in de groep aanwezig zijn.
Wat er na de junivakantie zal gebeuren is nog niet geheel duidelijk, maar mocht het zo zijn dat er
vervanging nodig is, hebben we evt. al een noodscenario in gedachten.
Ouderavond n.a.v. signalen over spelen na schooltijd.
Vanwege signalen die we in school krijgen over het buitenspelen na schooltijd, is er contact gezocht met
bureau Halt, de wijkagent en De Stuw.
De signalen werden afgegeven door de ouders, maar ook door mensen van Samen Doen en de wijkagent.
Hoewel het zich buiten schooltijd afspeelt, komt het natuurlijk wel in school terecht. Vandaar dat we
hebben gezocht naar mogelijkheden. Eén van de acties die we in zullen zetten is gebruik maken van het
aanbod van Halt om de voorlichting ‘omgaan met groepsdruk’ te geven. Dit is een voorlichting die in een
aantal groepen gegeven zal gaan worden.
Daarnaast is een ouderavond gepland door de geamenlijke partijen waar wij hulp bij hebben gezocht, op
maandag 27 mei, om 19.30 uur in school.
Vanwege het feit dat de meeste signalen komen uit de groepen 4 t/m 7, is bedacht deze ouders persoonlijk
een uitnodiging te overhandigen. Vandaag is er toch voor gekozen om een andere strategie te gaan
toepassen. De ouders van die groepen, die nog geen uitnodiging hebben ontvangen, zullen die morgen via
de kinderen krijgen.
Ouders die geen uitnodiging krijgen, maar wel graag aan willen schuiven, zijn van harte welkom.
Ouderpanel
Vanmorgen is er een heel zinvol ouderpanel geweest waarbij veel punten zijn besproken.
Er zijn waardevolle aandachtspunten naar voren gekomen waar zeker iets mee gedaan zal gaan worden.
Het feit dat er geen vervanging is, is bijv. ook aan de orde geweest. De aanwezige ouders maken zich
hierover zeer terecht zorgen. Vanzelfsprekend is het doel van school, dat er les wordt gegeven aan de
leerlingen. Vrij geven omdat er geen vervanging is, is één van de redenen geweest om ons aan te sluiten bij
de staking. Een tip van één van de ouders is om in toekomstige gevallen bijv. aan ouders te vragen een
soort creatieve workshop te gaan geven. We gaan het hier zeker met het team over hebben.
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Verder is er o.a. gesproken over de ingang bij groep 1/2/3, dat het daar soms zo druk is dat je er niet door
kan met de kinderen die naar binnen gaan.
Vanuit de ouders kwam de vraag of het niet mogelijk was om de juffen bij de buitendeur de kinderen te
laten begroeten en dat dan de kinderen alleen naar binnen gaan. Zelf hun jas en tas ophangen en dan de
klas ingaan. Dit initiatief is door de collega’s van de betrokken groepen omarmd en dit willen we dus ook na
de junivakantie in laten gaan als testperiode tot de zomervakantie.
Natuurlijk kan zijn er uitzonderingen op de regel (bijv. de kinderen die wennen), maar daarover worden
individuele afspraken met de ouders gemaakt. Ook blijft het natuurlijk mogelijk om wat aan de juf mee te
delen.
We gaan dit nader uitwerken en volgende week zullen de concrete afspraken in de weekkaart gezet
worden.
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