Tjotter ouderinfo 1
Schooljaar 2015-2016
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Maandag 24 augustus t/m 4 september
Dinsdag 1 september
Maandag 7 september t/m 9 september
Woensdag 9 september t/m 10 september
Woensdag 9 september
Vrijdag 11 september
Maandag 14 september t/m 16 september
Donderdag 17 september
Vanaf 23 september

Startgesprekken (ouder/kind/leerkracht
gesprek)
v.a. 20.00 uur eerste OV vergadering van
schooljaar 2015-2016
Groep 7 op kamp. (donderdag 10/9 lln.
groep 7 vrij i.v.m. kamp)
Groep 5 op kamp. (Vrijdag 11 september
lln. groep 5 vrij i.v.m. kamp)
Studiedag groep 1 t/m 4
Schoolreisje groep 1 t/m 4
Kamp groep 5/6 en groep 6.
Onderwijsdag Stichting SchOOL. Alle
kinderen hebben vrij.
Boeken voor de jaarlijkse boekenmarkt, op
7 oktober, kunnen ingeleverd worden.

Personeel
Binnen de school hebben we een paar nieuwe gezichten. In groep 6
werkt op maandag juf Lieke (meester Willem heeft dan BAPO) en op
donderdag en vrijdag werkt juf Lieke in groep 4 als vervangster voor juf
Evelien. Juf Jomayra werkt in groep 5/6 voor het zwangerschapsverlof
van juf Angelique. In groep 7/8 werkt op maandag en dinsdag juf Laura
Jong als Leraar in opleiding. Juf Anouk begeleidt haar in de groep.
Juf Annemiek wordt dit jaar getraind tot coach door St. LeerKRACHT. Zij zal in het begin van het
jaar een paar dagen afwezig zijn vanwege deze scholing.
Juf Maaike gaat de twee jarige opleiding tot rekenspecialist volgen. Dit betekent dat juf Laura
Verdurmen haar op de woensdag vervangt.
Studiedag van 17 augustus
Maandag 17 augustus zijn wij als team voortvarend gestart met een studiedag. Deze studiedag
werd verzorgd door het CED in het kader van doordacht passend lesgeven. We hebben het over
Breinsleutels en teachtechnieken gehad.
Breinsleutels zijn belangrijke didactische handelingen die de leerkracht kan inzetten om het leren bij
de kinderen optimaal te stimuleren. Tijdens deze studiedag zijn we hier dieper op ingegaan en
komend jaar zullen we hier tijdens een aantal studiebijeenkomsten nog meer over leren.
Informatieavond nieuwe stijl
De startreceptie is door de kinderen en de ouders goed bezocht (85% opkomst). De kinderen
konden zelf veel aan hun ouders laten zien en waren trots om hier over te mogen vertellen. We
hebben veel enthousiaste reacties ontvangen. Op de flappen in de middenruimte hebben
meerdere ouders reacties op geeltjes geschreven die wij voor onze schoolontwikkeling gaan
gebruiken. Onze dank daarvoor!
Op deze avond is ook de informatie gedeeld waar de school komend jaar (jaren) mee aan de
slag gaat. Dit jaar wordt een start gemaakt met diverse onderdelen die de kwaliteit van ons
onderwijs nog meer zal verbeteren. Naast de training ‘doordacht passend lesgeven’ zal het team
met St. LeerKRACHT starten en gaan we verder met het gedachtegoed van Jay Marino ‘continu
verbeteren’. Daarnaast zullen we in april gaan starten met de training Positive Behavior Support.
In de komende maanden wordt het schoolplan 2016 t/m 2019 geschreven.

Inloopspreekuur GGD
Komend jaar is Lisa Taberima onze jeugdverpleegkundige op de
volgende vrijdagochtenden aanwezig op school:
Vrijdag 9 oktober
vrijdag 11 december
vrijdag 12 februari
vrijdag 8 april
vrijdag 17 juni
Op het inloopspreekuur kunt u met allerlei vragen die met de opvoeding of gezondheid van uw
kind te maken hebben terecht. Mocht u niet op het inloopspreekuur kunnen komen dan kunt u
altijd met haar een afspraak maken. Haar mailadres is L.Taberima@ggdflevoland.nl
Van de verkeersouder
Dinsdagochtend 18 augustus was het zover, onze kinderen gingen weer lekker naar school. De
bekende leus van VVN "De scholen zijn weer begonnen" was zichtbaar op borden bij de ingang
van de wijk en het zal de vele automobilisten niet zijn ontgaan dat de zomervakantie weer voorbij
is. Ondanks de regen kwamen vele leerlingen te voet of op de fiets, dat zien we graag! Er werden
echter ook heel wat kinderen met de auto naar school gebracht op deze eerste schooldag
waarbij gelukkig de meeste ouders gebruik maakten van de parkeerplaatsen rond of in de
omgeving van de school. Anderen maakten keurig gebruik van de Kiss&Ride strook, even gedag
zeggen om gelijk weer door te rijden. Precies waar de strook voor bedoeld is. Helaas was er nog
een klein aantal ouders dat hun kinderen voor de hoofdingang uit liet stappen ondanks het verbod
tot stilstaan wat hier is ingevoerd voor de veiligheid van onze kinderen. Aan dit kleine groepje
ouders vragen we de medewerking om voor in- en/of uitstappen alleen gebruik te maken van de
K&R strook. Ook aan het eind van de schooldag waren een paar ouders die werden verwezen
naar deze strook.
De afgelopen jaren heeft de gemeente Lelystad veiligheid verhogende maatregelen ingevoerd
zoals de Kiss & Ride strook, het verbod tot stilstaan (ononderbroken gele strepen; gaat zelfs verder
dan een stopverbod!), hekken voor de hoofdingang en natuurlijk de 10 km/u zone rond de school.
De gemeente heeft helaas geen financiële middelen om de infrastructuur aan te passen om een
nog veiliger omgeving af te dwingen. Een ander middel wat wordt toegepast is controle door
politie en/of BOA's. Afgelopen jaar hebben we kunnen constateren dat tijdens politiecontroles
nagenoeg iedereen keurig wist hoe het moest, maar zodra de politie was verdwenen zag je gelijk
weer diverse ouders het stopverbod negeren of parkeren op de K&R strook. Jammer, want het is
de bedoeling om het gedrag van die ouders blijvend te beïnvloeden en niet tijdelijk. Een veilige
schoolomgeving is de verantwoordelijkheid van ons allen, maken we samen en is zo sterk als de
zwakste schakel.
De schooldirectie en leerkrachten zorgen dat verkeersveiligheid onder aandacht van de kinderen
komt gedurende het schooljaar. Daarnaast ben ik, Eric Hoogerheijde (vader van Roos, groep 8)
sinds een aantal jaar als verkeersouder aangesteld en zorg als (verkeers-)ouder dat
verkeersveiligheid hoog op de agenda van de school, de gemeente, de politie, ouders en andere
belanghebbenden staat. Als verkeersouder doe ik dus mijn best om een steentje bij te dragen aan
de verbetering van de verkeersveiligheid, maar kan dit echt niet alleen. Vele ouders geven al het
goede voorbeeld, mijn doel is dat ALLE ouders het goede voorbeeld geven aan onze kinderen. Ik
heb hierbij echt uw hulp nodig! De verkeersouder is geen politieagent en kan alleen maar om
medewerking vragen. Ik ben op zoek naar ouders die mij willen helpen met ideeën om de
veiligheid te verbeteren en bereid zijn om ook af en toe op of rond onze school de veiligheid actief
en met respect onder aandacht te brengen indien nodig. Het wordt mijn laatste jaar als
verkeersouder op deze school nu mijn dochter in groep 8 is begonnen, we zijn langzaam maar
zeker op zoek naar een opvolger. Voor opmerkingen, interesse of vragen kunt u rechtstreeks of via
de directie bij mij terecht.
Eric Hoogerheijde
Verkeersouder Tjotter

Woensdag 7 oktober is de jaarlijkse boekenmarkt.
Heeft u nog oude boeken? Gooi ze niet weg, maar bewaar ze voor de
boekenmarkt.
Vanaf 23 september kunt u de boeken inleveren in de dozen die hiervoor in
de gang staan.
Zowel kinderboeken als boeken voor volwassenen zijn welkom.

Groep 8 jaarboek
Afgelopen schooljaar hebben wij (ouders van groep 8) met veel
enthousiasme een jaarboek gemaakt voor onze kinderen in groep 8 , als
blijvende herinnering aan dat schooljaar.
Dit boek werd zeer gewaardeerd door zowel de kinderen als hun ouders.
Het zou erg leuk zijn als de huidige groep 8 leerlingen ook zo'n herinnering
mee krijgen bij hun afscheid.
Hiervoor is echter wel een aantal ouders van deze leerlingen nodig die
deze klus op zich wil nemen.
Momenteel werken wij aan een draaiboek en inkijkexemplaar welke op
school zullen komen te liggen.
Wat zouden wij het leuk vinden als er enthousiaste mensen zijn die dit
initiatief, wellicht een nieuwe traditie, voort zetten!!
Met een groet,
Sandra de Voor
Julietta Balabrega
Yvette Bakker
Gezocht!
De schoolbibliotheek wordt momenteel door twee ouders, Marleen en Danielle,
bemand. De schoolbibliotheek kan hierdoor ongeveer 1 keer in de week een
dagdeel open. De kinderen vinden het fijn om vaker een boek te kunnen ruilen,
maar hiervoor hebben wij meer enthousiaste ouders, grootouders,…. nodig!
Mocht u oproepbaar zijn of een vast moment in de week of maand kunnen
helpen dan zou dit heel fijn zijn. Ieder uurtje is welkom!
Op de klapdeur in de hal hangt een inschrijflijst waarop u uw naam kunt noteren
of u kunt het aangeven bij de groepsleerkracht van uw kind. Mocht u niet tijdens
schooltijd kunnen helpen, maar wel ’s avonds tijd heeft om bijv. boeken te
plastificeren dan is deze hulp ook welkom.
Ziekmelden kinderen
Er worden regelmatig kinderen via basisschoolnet ziek gemeld. De leerkrachten openen in
de ochtend in principe hun basisschoolnet mail niet, aangezien zij druk zijn met de
voorbereidingen van de lesdag. Hierdoor komt de ziekmelding niet altijd op tijd bij de
leerkracht terecht en wordt u gebeld door Laura of Sabine. Om misverstanden te
voorkomen willen wij u daarom vragen om uw kind altijd telefonisch af te melden
voor de lesdag begint.
Mocht u vragen hebben over deze Tjotterinfo dan hoor ik dit graag.
Mede namens het team,
Hartelijke groet,
Astrid Ruijtenberg

