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Schooljaar 2018-2019
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Donderdag 15 november
Vrijdag 16 november

Maandag 19 november
Woensdag 21 november
Donderdag 22 november
Vrijdag 23 november
Maandag 26 november
Woensdag 28 november
Vrijdag 30 november
Maandag 3 december
Woensdag 5 december
Donderdag 6 december
Vrijdag 7 december

Astrid afwezig i.v.m. koersdag directeuren.
19:30-21 uur MR vergadering
Versieren van de school
Juf Andrea afwezig i.v.m. studie (juf Hanneke
vervangt haar)
Alle lln. vanaf 12 uur vrij.
Start kindgeleide portfolio gesprekken
Juf Eefje haar laatste werkdag bij ons op school.
Overleg OV-bestuur en directie
oudergespreksavond
Astrid vrij
Astrid vrij
Astrid afwezig i.v.m. klankbordgroep bij OCW
9-11 uur info oriëntatie-ochtend voor nieuwe ouders.
Voorstelling groep 1/2 A en 1/2 C
Meester Mathijs verlof. Juf Naomi voor de groep.
Sinterklaas viering
School in versieren thema kerst
Juf margriet afwezig i.v.m. studie
Juf Margriet afwezig i.v.m. studie. Juf Mirella voor de
groep.
14-15 uur ouderpanel

Team
Vorige maand is juf Eefje gevraagd om op een andere school te komen werken als
intern begeleider. Juf Eefje heeft hier goed over nagedacht en ziet het als een nieuwe
uitdaging in haar loopbaan. Dit betekent dat we helaas afscheid moeten gaan nemen
van juf Eefje. Juf Eefje is volgende week daarom voor het laatst bij ons op school. Vanaf
maandag 26 november zal zij op de Meander gaan werken. Juf Laura, juf Anouk en juf
Nathalie zullen de groepstaken van juf Eefje overnemen. Dit is met de betreffende
groepen via Social Schools gecommuniceerd.
Schoolontwikkeling
Wij zitten dit schooljaar in ons laatste jaar van onze vierjarige schoolplanperiode. We hebben in deze vier
jaren veel met elkaar opgepakt en verder doorontwikkeld. De kwaliteit van onze processen is sterk
verbeterd en we zijn dit nog steeds aan het verbeteren, omdat het natuurlijk altijd beter kan. In
onderstaand schema is te zien wat wij de afgelopen jaren met elkaar hebben opgepakt.

Onze Speerpunten voor schooljaar 2018-2019:
 Positive behaviour support (3-de jaar op weg naar certificering).
 Rijke speel /leeromgeving en aanpak in groep 1/2.
 Versterken van ons muziekonderwijs.
 Continu verbeteren (verbeteren van portfolio’s, databord, opbrengsten).
 Educatief partnerschap ouders.
 Werken met verwerkingssoftware (WIG) op chromebooks.
Schoolbibliotheek
De schoolbibliotheek wordt helemaal door ouders gerund en dat vinden wij
super fijn! Wij zijn op dit moment op zoek naar ouders die het ouderbibliotheek team kunnen versterken.
Wij zoeken hulp bij :
 Het terugzetten van boeken.
 Het uitlenen en innemen van de boeken (met de uitleencomputer).
 Het eventueel begeleiden van kinderen bij het kiezen van een boek.
 De bibliotheek op school opgeruimd en aantrekkelijk houden.
Wanneer u een uurtje (of natuurlijk meer) in de week of in de maand kunt helpen dan biedt dat voor de
kinderen veel mogelijkheden!
U kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht, juf Michèle of bij Astrid.
Schoolkampen
Met het team hebben wij de schoolkampen en schoolreisjes besproken. Wij hebben het hierbij ook gehad
over de tijdsinvestering, de kosten en dat er steeds meer ouders aangeven moeite te hebben met de
schoolkampen. Donderdag 15 november is dit een agendapunt bij de MR geweest. Wij hebben besloten dat
in ieder geval de groepen 1 t/m 5 volgend schooljaar op schoolreis gaan. Bij groep 6 gaan we nu
onderzoeken of het schoolkamp blijft of dat het een schoolreis gaat worden. Groep 7 gaat 1 of 2 nachten
op kamp en groep 8 gaat 3 nachten naar Vlieland op kamp als afsluiting van 8 jaar basisschool. Het grootste
punt van zorg is op dit moment de kosten die een kamp met zich meebrengt. Het busvervoer en de BTW
verhoging die vanaf januari 2019 ingaat zorgt voor een behoorlijke verhoging van de kosten. Wij gaan
daarom komende weken op zoek naar alternatieven. Mocht u zelf ideeën hebben, die u hierover met ons
wil delen, dan horen wij dit graag.
Ouderpanel
Op vrijdag 7 december is ons eerste ouderpanel. Via Social schools zal ik een agenda
item maken, waarbij ik ouders uitnodig om zich voor die middag op te geven. Een
ouderpanel bestaat uit een wisselende groep ouders die over een bepaald
onderwerp met de directie gaan brainstormen. Het eerste onderwerp waarover we
van gedachten gaan wisselen zal zijn:
Wat kunnen we doen wanneer een leerkracht ziek is en er geen vervanging is? Welke oplossingen kunnen
we bedenken bij een griepgolf en er meerdere zieke leerkrachten zijn? Wat zouden ouders voor elkaar
hierin kunnen betekenen? Dit alles in het kader van het grote personeelstekort binnen het basisonderwijs
en we hopelijk kunnen voorkomen dat jullie als ouders onverwachts voor opvang van jullie kind(eren)
moeten zorgen. Laten we hier met elkaar in proberen om te denken!

Tussentijdse opvang
Afgelopen week is de gezonde lunch verzorgd, voor de kinderen die bij de
overblijf waren.
Ook hebben we extra beweging spelletjes gedaan, met de nadruk op gezond bezig
zijn.

Vanuit de oudervereniging

Opbrengst Bag2School
We hebben deze keer met Bag2school 580 kg opgehaald.
Dit is goed voor € 174,00
Nieuw podium
De oudervereniging heef een nieuw podium aangeschaft. Het zal o.a. worden gebruikt tijdens de
maandafsluiting. Vrijdag 19 oktober is de eerste maandafsluiting gedaan op het podium door groep 3 en 4!
Dit was voor iedereen wel even wennen.
Hulpouders/ versierouders
Wat fijn dat veel ouders zich via de Social School agenda heeft opgegeven voor het versieren. We waren
hierdoor met elkaar snel klaar!
Voor kerst is er ook een intekenmogelijkheid en zijn er nog voldoende plekken voor enthousiastelingen!

Lichtjesparade
LichtjesParade Lelystad 2018 gaat ook dit jaar weer door. Afgelopen jaar was het een groot succes! Net als
afgelopen jaar willen wij uw leerlingen en hun ouders graag uitnodigen om ook gezellig mee vooraan te
lopen met de LichtjesParade Lelystad. Zoals u wellicht in de Flevopost of via Social Media heeft kunnen
vernemen vind de LichtjesParade Lelystad dit jaar plaats op zondag 16 december a.s. en zal om 17:30 uur
van start gaan. Het is de bedoeling dat kinderen onder begeleiding van een ouder meelopen.
Omdat het een LichtjesParade is, zouden wij het super leuk vinden om alle kinderen te zien met een
lampion, kerstverlichting en/of verkleed.
Vanaf 12:00 uur tot 17:00 uur is er een kerstmarkt op de Promesse, aan de Wissel en een stukje richting het
Marktplein. En om 17:30 uur begint de LichtjeParade.

Mocht u vragen hebben over deze Tjotterinfo dan horen wij dit graag.

