brief

Donderdag 7 september 2017
Nummer 2 2017 - 2018

Agenda
 7 september: info-avond

 2 oktober: start

 13 oktober: groep 3/4

voor alle groepen
 12 september: MR
 27 september:
kinderpostzegels (gr. 7)

kinderboekenweek
 3 oktober: inspectiebezoek
 5 oktober: staking????
 4-6 oktober: kamp groep 8

 16 –20 oktober: herfstvakantie
 14 november: Ouderavond ge-

Informatieavond
Om vanavond op de informatieavond (bestemd
voor alle groepen) in gedachten mee te kunnen
openen….
Gelukkig
Gelukkig zijn de kinderen
die zonder angst naar
school gaan.
Gelukkig zijn de kinderen
die zonder hoge cijfers
zich geaccepteerd weten.
Gelukkig zijn de kinderen
die ondanks zichzelf
zichzelf mogen zijn.
Gelukkig zijn de kinderen
die naast een handelingsplan
echte aandacht krijgen.
Gelukkig zijn de kinderen
die op een school zitten
waar meesters en juffen hen zien
als een Godsgeschenk

Vraag aan de contactouders
Vorig jaar is geconstateerd dat niet alle door de
school gestuurde mails bij alle ouders zijn aangekomen. Dat is bijzonder vervelend voor de betreffende ouders die informatie missen, maar ook
voor de school die er op rekent dat bepaalde informatie bij iedereen bekend is. De vraag vanuit
de school is of de contactouders in hun eigen
groep willen polsen of de informatie is aangekomen. Wij kunnen dan gericht actie ondernemen.

Kunsten van voor Kinderen

personaliseerd leren

Oudervertelgesprekken
Wij hebben voor het eerst gewerkt met een digitale inschrijving voor de oudervertelgesprekken.
Dat scheelde ons veel werk. Graag horen we via
de leerkrachten hoe het u is bevallen. Jammer dat
een aantal van u van de gelegenheid geen gebruik
heeft willen of kunnen
maken om te komen.
We hechten immers
aan een goed contact
met de ouders over
hun eigen kind, onze
leerling…
In de gang
Als de kinderen van het schoolplein naar binnen
komen is het fijn te merken dat dat al rustig gaat.
We praten dan niet meer op de gang en groep 5
en 6 lopen zachtjes de trap op. Aan de ouders (van
de kleuters) willen wij vragen bij het weer naar
buiten gaan, of zij willen wachten bij de klapdeur
tot groep 5, 7 en 8 in de lokalen zijn. Doet u mee
met onze gedragsregels in de gang?
Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand september staat centraal: “Zonder schoppen en slaan

zal het zeker beter gaan”.
Wasouders
Wij zoeken nog een ouder die mee wil draaien in
het wasrooster. U bent slechts 1x in de 6 weken
aan de beurt om de handdoeken en theedoeken
van die week te wassen. We zouden er bijzonder
mee geholpen zijn. Graag opgeven bij de directeur: kbdir@konbeatrix.nl
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Bouwcommissie
De ontwerpfase nadert deze maand zijn einde. De
architect heeft veel kunnen tekenen in de zomervakantie en onze op- en aanmerkingen worden nu
zo goed mogelijk verwerkt. We hopen u op de ouderavond van 14 november de tekeningen te kunnen laten zien.
Er is in het nieuwe gebouw geanticipeerd op het
gepersonaliseerd leren. We zijn daar nu al stapsgewijs mee bezig. Visie op onderwijs heeft veel te
maken met hoe een gebouw eruit ziet en welke
ruimtes er nodig zijn om kinderen goed te kunnen
laten leren. Vanavond op de informatieavond zullen de leerkrachten daar ook aandacht aan besteden.

Bijbelrooster. Thema “Vooruitkijken”
onderbouw:
week 37: Een kijkje nemen en De verkenners komen terug. (Num. 13: 21-33 en 14:1-10)
week 38: Koning Balak ziet een vreemd volk (Num.
22-14)
middenbouw:
week 37: Kijken in het nieuwe land; Wat voor land
zie jij? (Num. 13:1—20 en 21-33)
week 38: De eerste minister is bang; De ziener ziet
niets (Num. 22)
bovenbouw:
week 37: De ogen van het volk; Je ogen niet vertrouwen (Num. 13)
week 38: Koning Balak is bang; Een ezel ziet meer
dan zijn baas (Num. 22)
Inpectiebezoek
Op dinsdag 3 oktober komt de onderwijsinspectie
met twee personen bij ons op school voor een
kwaliteitsonderzoek.
De onderzoeksdag bestaat uit verschillende onderdelen:
- startgesprek om 8.00 uur met directeur en team
- lesobservaties in alle groepen
- gesprekken met leerlingen, ouders, leerkrachten,
intern begeleider en directeur
- documentenanalyse
- feedbackgesprek met het team
De inspectie zal een rapport maken over de bevindingen waarin de sterke punten van de school
worden benoemd, maar ook de onvolkomenheden waar aan gewerkt moet gaan worden.

Luizen
ja hoor, ze zijn er weer…. Hoofdluizen. Het is een
ware explosie ;-( Controleert u thuis ook de kinderen? Leest u even de informatie over hoofdluis? Google op: RIVM hoofdluis.
MR
Er is een vacature in de
medezeggenschapsraad
ontstaan bij de geleding
ouders. Separaat wordt
u hierover geïnformeerd
door de voorzitter van
de MR. Wilt u er over
nadenken of u de juiste
persoon bent om de
vacature eventueel op te vullen?
Aanmelden kan tot 29 september:
mr@konbeatrix.nl
De vacature in de MR bij de geleding personeel
die is ontstaan door het vertrek van meester
Geert wordt opgevuld door juf Martine. Zij zal ook
het secretariaat van de MR voor haar rekening
nemen.
Staking donderdag 5 oktober???
De landelijke organisatie PO-raad heeft 5 oktober
uitgeroepen tot stakingsdag voor het onderwijs. U
heeft dit ongetwijfeld via de media vernomen. Wij
hebben over de deelname nog geen standpunt
kunnen innemen. Het leek ons toch goed om hier
in de nieuwsbrief kort aandacht voor te vragen,
omdat ouders zelf voor de opvang moeten zorgen. We hebben inmiddels al wel besloten dat het
kamp voor groep 8 gewoon door gaat!
Expeditie Bethlehem
GEZOCHT: EXPEDITIELEDEN . Voor de expeditie
worden er veel enthousiaste vrijwilligers gezocht
die het leuk vinden om een rol voor of achter de
schermen te vervullen. Wij zoeken bijvoorbeeld
hoofdrolspelers van een scène en helpers bij het
inrichten en opruimen van het decor. Maar ook
figuranten langs de route en helpers bij de catering. Meer informatie? Meedoen? Vul dan het formulier in en ontvang medio september de uitgebreide 'reisbescheiden' van Expeditie Bethlehem
2017. Lees meer: http://www.ap-art2.net/meer/
expeditie-bethlehem-2017/
Ook juf Agnes kan u hier verder over vertellen….
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