brief

Donderdag 22 september
Nummer 3 | 2016 - 2017

Agenda



26 t/m 28 september
kamp groep 8
28 september
kinderpostzegels groep 7




5 oktober
Start Kinderboekenweek
14 oktober
groep 7 Kv/vK

Om over na te denken
N.a.v. de studiedag van gisteren 2 quotes over
veranderingen in het onderwijs uit het boek 3000
jaar denkers over onderwijs:
“De meeste ideeën over het onderwijs zijn niet
nieuw, maar niet iedereen kent de oude.”
“Niets groots komt uit het niets, net zomin als een
tros druiven of een vijg. Als je mij zegt dat je een
vijg wilt, zeg ik je dat het tijd kost. Laat hij eerst
bloeien, dan vrucht dragen en dan rijper worden.”
We hebben ons op de studiedag m.b.v. verschillende werkvormen beziggehouden met de volgende onderwerpen:

schrijfonderwijs

collegiale consultatie

klassenmanagement

leertijd

talentbegeleiding

analyse van de leeropbrengsten
Het is goed om als team tijd te kunnen nemen om
bepaalde onderwerpen uit te diepen.
De dag is omgevlogen!
Even voorstellen
Op 8 september heb ik te
horen gekregen dat ik op
de Koningin Beatrixschool
aan het werk mag. Elke
donderdag ben ik te vinden
in groep 8. Daarnaast ben
ik ook af en toe op dinsdag
op school, omdat ik op
dinsdagavond zelf nog naar
school ga. Daar volg ik de
Masteropleiding Educational Needs begeleiden.
Ik ben Linda Bron en woon samen met mijn man
en dochter van 2,5 jaar in Gouda. In 2004 ben ik



17 t/m 21 oktober
herfstvakantie

van de PABO gekomen en in de afgelopen jaren
heb ik op verschillende scholen mogen werken.
Naast de bovenbouw klassen heb ik ook op het
speciaal basisonderwijs gewerkt. Ik verheug me
erg op het komende jaar en de samenwerking met
dit team en de kinderen.
Regel van de maand
“Als je met een ander omgaat, zorg dan dat je netjes praat.”
Kort verslag MR vergadering d.d. 15 September
De MR bestaat uit:


Ouders: Michel Boers - 3 kinderen op KB
(Voorzitter), Helga van der Wel - 1 kind op
KB en Wim Verheij - 3 kinderen op KB
(tevens Voorzitter GMR).

Personeel: Dieneke Versteeg (Secretaris),
Geert Bouter, Inge Asscheman

Penningmeester: Eric van ’t Sant - 1 kind op
KB
De MR heeft kennis gemaakt met de nieuwe directeur Jan Punt, hij zal het eerste deel van de MR
vergaderingen bijwonen.
De belangrijkste onderwerpen:

TSO: Afstemming met coördinator Thelma
over bezetting, begroting, indeling en sfeer/
bejegening;

Status nieuwbouw Afgesproken is dat er
met het bestuur van de stichting wordt gesproken over de projectorganisatie en de
participatie van ouders en MR hierin.

Kwaliteitsbevordering: Scholing, begeleiding
en plan van aanpak

Ingezonden mail continurooster. Suggesties
worden meegenomen.
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Naast bovengenoemde punten worden de vergaderdata voor het schooljaar 2016/2017, het MRjaarverslag 2015/2016 en het MR-jaarplan
2016/2017 besproken. Ouders die meer willen
weten over de MR, kunnen de notulen van MRvergaderingen opvragen bij de directie. Uiteraard
kunt u ook een MR-lid raadplegen.
Bijbelrooster
Onderbouw
Week 39: Kijk eens omhoog! (Genesis 15);
Het verbond (Genesis 17).
Week 40: Hagar wil de belangrijke plek (Genesis
16, 1-4); Toch een kind voor Sara (Genesis 18 en
19).
Middenbouw
Week 39: Abraham weet het niet meer (Genesis
15, 1-20).
Week 40: Nummer een en nummer twee ( Genesis
16:1-4); Wie van de twee? (Genesis 16, 5-15 en
18, 1-15).
Bovenbouw
Week 39: Opnieuw: de belofte (Genesis 15,
1-20).

Week 40: Hagar wordt zwanger (Genesis 1, 1-4);
Ismaël wordt geboren (Genesis 16,5-15 en 18, 115).
Ouderbijdrage
Volgende week ontvangt u een digitale brief waarin wordt gevraagd om de jaarlijkse ouderbijdrage
vóór 28 oktober te voldoen.
Met deze bijdrage worden veel extra activiteiten
mogelijk gemaakt. Mogen we ook dit jaar op u
rekenen?
Aanvragen verlof
Wilt u bij het aanvragen van verlof (huwelijk, begrafenis, vakantie etc.) gebruik maken van het
daarvoor bestemde officiële formulier? Te verkrijgen via de leerkracht of de directeur. Ook vanaf
volgende week te vinden op onze site.
Handdoeken (aangepaste oproep)
Wij zijn op school nog op zoek naar ouders die de
handdoeken 1x in de maand willen wassen. Dat
betekent 4x per jaar. De eerste aanmelding is al
binnen. Wie volgt? Heel graag! Opgeven via de
leerkracht.

Crea
Met crea gaan wij dit jaar
koken en bakken. Daarvoor zoeken wij hulp van
één of meerdere enthousiaste ouders die ons op
woensdag van 11.30 tot 12.30 willen helpen met
koken/bakken/inkopen doen. Aanmelden bij Ans
of Anke (ans.marijt@konbeatrix.nl ;
anke.fletterman@konbeatrix.nl).
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Zending
Op maandagochtend kunnen de kinderen zendingsgeld meenemen. Het geld is bestemd voor de
projecten van het Children’s Sure House. Als uw
kind voor het eerst naar school gaat, heeft u nog
geen idee wat dit project inhoudt. Daarom een
korte introductie.
De beide locaties van de Koning Willem Alexanderschool en de Koningin Beatrixschool steunen
de scholen van het Children’s Sure House in Oeganda. Deze scholen geven gratis onderwijs aan
(wees)kinderen die te arm zijn om naar overheidsscholen te kunnen. In Kiwangala staat een grote
school, die al sinds 2005 gesteund wordt door de
Immanuëlkerk en de Ontmoetingskerk in Waddinxveen. Moses en Martin zijn deze school juist
hier gestart vanwege het feit dat aids hier verwoestend toesloeg. Veel kinderen zijn wees en
groeien op bij hun oma of alleen met hun broertjes en zusjes. Ook kinderen zelf zijn soms besmet
met het aidsvirus. Voor deze kinderen zijn voorzieningen bij de school, zodat de kinderen op tijd hun
medicatie kunnen krijgen. De school wil een slag
slaan in het verbeteren van de kwaliteit van het
onderwijs. U zult hier later in het schooljaar nog
meer over lezen. De school op Ssese Islands is een
aantal jaar geleden gestart in houten noodlokalen.
Op dit eiland komen de kinderen uit vissersfamilies. Doordat het Victoriameer bijna leeggevist is,
kan hiervan nauwelijks worden rondgekomen. De
school heeft nog geen stenen lokalen. Het houten
noodlokaal voldoet niet aan de eisen van de overheid. Deze heeft al
een aantal maal gedreigd de school te
sluiten als er geen
stenen gebouw neergezet wordt. Van
harte aanbevolen!
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