Tjotter ouderinfo 7
Schooljaar 2018-2019
‘Samen het beste uit jezelf halen’

Agenda
Maandag 11 februari
Dinsdag 12 februari
Woensdag 13 februari
Vrijdag 15 februari

Maandag 18 februari t/m vrijdag 22 februari
Maandag 26 februari
Donderdag 28 februari
Maandag 4 maart
Vrijdag 8 maart
Vrijdag 15 maart

Analyse werkmiddag. Alle lln. vanaf 12 uur vrij.
Oudergespreksavond
Astrid vrij
Playbackshow. Kinderen mogen verkleed op school
komen. Alle lln. vanaf 12 uur vrij.
Analyse werkmiddag voor het team.
voorjaarsvakantie
Astrid vrij
Astrid afwezig i.v.m. Koersdag (directeurenoverleg)
Start Culturele Haven
13:15 uur leerlingenraad
Astrid afwezig i.v.m. studie
Alle lln vrij i.v.m. stakingsdag

Team
Juf Jolande was afgelopen weken afwezig. Dankzij ouders, eigen leerkrachten en een
invalleerkracht via Slim hebben we groep 5 op kunnen vangen. Juf Maaike is nog
grotendeels afwezig. Zij doet voornamelijk werk buiten de groep. Na de
voorjaarsvakantie gaan we verder opbouwen.
Het is super fijn dat er drie ouders (met onderwijsbevoegdheid) en parttime leerkrachten binnen de school
bereid zijn om wanneer nodig in te springen bij ziekte. Hierdoor hebben we tot nog toe nog geen groep
hoeven te verdelen of naar huis hoeven te sturen!
Staking 15 maart
Op vrijdag 15 maart zal de school dicht zijn in verband met de onderwijsstaking. Alle
leerlingen zijn die dag daarom vrij.
Schoolontwikkeling
De leerkrachten van groep 1/2 gaan de komende maanden scholing volgen om het speel/ leren nog beter
vorm te gaan leren geven binnen de groep. Met elkaar zullen zij een duidelijke visie neer gaan zetten op het
leren van de kleuters. Naast scholingsdagen zullen er ook lesbezoeken zijn met video-opnames die gebruikt
worden bij de nabespreking met de leerkrachten. Aafke Bouwman zal dit traject binnen de school
begeleiden.
Scholen met succes
Vrijdag 8 februari is de samenvatting van ons tevredenheidsonderzoek op papier met alle oudste kinderen
van het gezin meegegeven. Wij gaan met de uitkomst aan de slag en zullen het ook binnen de MR gaan
bespreken.
Vanuit de MR
Namens het team zitten Anouk (groep 8), Odilia (groep 3) en Laura
V. (groep 6) in de MR.
Namens de ouders zitten Ron Pauli (voorzitter), Thirza Tamboer,
Leon Zwijnenburg in de MR.
In de laatste vergadering hebben we het volgende besproken;









Wat te doen bij ziekte van de leerkrachten. Er zijn drie ouders met een onderwijsbevoegdheid die
hebben aangeven in te willen vallen bij nood. Er is een noodplan bij het bestuur voor wat te doen
bij ziekte. Mensen zonder onderwijs bevoegdheid mogen bijvoorbeeld wel creatieve vakken geven.
Zij moeten dan wel in het bezit zijn van een geldig VOG.
Er is een nieuw rapport in de kleuterklassen. Deze is goedgekeurd door de MR.
Kampen/schoolreisjes: door stijgende kosten zijn wij naar alternatieven aan het kijken. Voor
volgend jaar zal dit de verdeling zijn:
Groep 1/2 en 3: samen op schoolreisje
Groep 4 en 5: samen op schoolreisje
Groep 6: 3 dagen op kamp
Groep 7: 3 dagen op kamp
Groep 8: 4 dagen naar Texel
Ouderbetrokkenheid: hoe houden we de ouders betrokken bij de school?
Gelden die overblijven na een staking: Tijdens de afgelopen staking is het stakende personeel niet
uitbetaald, nu is dit geld besteed binnen de stichting. Mocht dit bij de volgende staking weer zo zijn
gaan wij er scherp op toezien dat dit geld wel naar de school gaat.

De volgende datum van de MR vergadering is 14 maart om 19:30. U bent altijd welkom om aan te schuiven
als toehoorder.
U kunt ons ook altijd bereiken via mr.tjotter@stichtingschool.nl
Groep 7 laat zich van de goede kant zien bij basketbal
Dit jaar was er eindelijk weer een basketbaltoernooi voor de groepen
7. De Tjotter deed met 2 teams mee aan dit toernooi.
Tjotter 1 en 2 wisten beide de voorrondes te overleven en mochten
woensdag door naar de finaledag. Tjotter 1 moest bij de voorrondes
zelfs invallen bij de Watergeus, omdat hier te weinig kinderen waren.
Fijn dat jullie zo behulpzaam zijn geweest.
Het niveau was daar natuurlijk erg hoog. Tjotter 1 en 2 wisten beide 2 wedstrijden te winnen en verloren er
1. Daardoor kwam Tjotter 2 op een 2e plek terecht (helaas net niet door, omdat er net te weinig gescoord
was).
Bij Tjotter 1 was het nog spannender. Met 3 ploegen stonden we 1e. Maar helaas ook hier op doelsaldo niet
door. De andere 2 teams in deze poule mochten door en bleken later ook nog eens de finalisten te zijn. Een
hele knappe prestatie van onze groep 7 toppers.
Via deze weg wil ik (meester Jorn) de ouders bedanken voor de inzet als coach (en supporters). Verder ook
een groot compliment vanuit mij naar de kinderen. Wat waren jullie sportief! Winst of verlies, maar het
bedanken van de tegenstanders was bij ons heel normaal. Complimenten!

Vanuit de oudervereniging
Ouderbijdrage
Zoals vermeld in de vorige Tjotter info, hebben alle ouders die de ouderbijdrage nog niet hebben betaald
een herinnering gekregen.
We zijn heel blij dat van 1 groep alle ouders de ouderbijdrage hebben betaald en dat is groep 1/2 C. Helaas
blijft de ouderbijdrage van de hogere groepen achter en dan met name van groep 7 en 8. Ook voor deze
groepen worden activiteiten bekostigd vanuit de oudervereniging. Denk hierbij aan de Culturele Haven,
sport activiteiten zoals atletiek, watersportdag, voetbal. En niet te vergeten de Musical en het eindfeest van
groep 8. Wij hopen dat ook de ouders uit deze groepen de ouderbijdrage binnenkort betalen. Zodat we alle
activiteiten kunnen blijven doen.

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

