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Geachte ouders en verzorgers,
Het was weer een volle week. Er is veel gedaan !
We hopen dat u volop hebt genoten van onze infoavond. Dat u waardevolle informatie hebt gekregen en ook
inzicht in hoe zaken worden opgepakt en zijn weggezet gedurende ons schooljaar.
Het mag duidelijk zijn dat we volop aan het doorontwikkelen zijn met nieuwe methodes, met doorlopende
leerlijnen, met bouwvergaderingen en dus hoe we ons onderwijssysteem nog beter kunnen laten aansluiten op de
onderwijsleerbehoeften van de leerlingen. Dit is niet eenvoudig te realiseren als er sprake is van bijv. een
combinatiegroep, een grote of een hele wispelturige groep. Allemaal stevige factoren die invloed hebben op het
proces en die je als professional wel constructief moet zien te managen. U hebt ook kunnen merken dat, ondanks
alle uitdagingen, de leerkrachten oog blijven houden voor elke leerling. De leerkrachten kunnen dit !
Afgelopen woensdag hebben we ook weer met de AC en OR en leerkrachten om de tafel gezeten. Het was een
fijn overleg. De directeur heeft kennisgemaakt met de ouders, heeft meegekregen hoe dingen lopen, of zijn
gelopen. In het kort ;
-

We gaan kijken hoe we budget voor de AC/OR wat efficienter kunnen gaan organiseren en duiden.
Schoolpleinplan wordt opnieuw binnen het onderwijsteam besproken en na de herfstvakantie met
AC/OR. « Nieuwe » realiteit, tarieven en uitgangspunten vraagt wellicht om de aanpak te herzien.
We gaan kijken of we onze « ecologische » voetafdruk kunnen verkleinen. We willen dus ons verbruik van
papier, water, energie etc. waar mogelijk, reduceren.
Jaarkalender volgt binnenkort. Diverse agenda’s moesten gecombineerd worden.

Onze jaarkalender zal zo nu en dan aan verandering onderhevig zijn. Bepaalde dingen staan nog niet gepland
(bijv. kamp groep 8) en sommige dingen zullen gaan uitvallen. Daarnaast moeten wij als school de trainingen en
cursussen die voortkomen uit het NPO programma ook nog gaan inplannen. We zullen altijd proberen vroegtijdig
te communiceren over eventuele veranderingen maar vragen tegelijkertijd ook om begrip mocht het onverhoopt
anders uitpakken.
Volgende week hebben de leerlingen hun schoolreis. We hopen op fantastische weersomstandigheden en dat
iedereen ook kan deelnemen. Mochten hierin nog zaken zijn die spelen, voor ons relevant om te weten, neem dan
contact met ons op. Alle leerlingen worden op de dag van de schoolreis gewoon om half negen op school
verwacht.
In groep 5-6 zal dit jaar een stagiaire aanwezig zijn. Zij stelt zich volgende week via Parro aan de ouders van de
betreffende groep voor.
Wat echter voor de leerlingen nu het allerbelangrijkste zal zijn is een ‘stabiele’, plezierige, inspirerende en
vertrouwde leeromgeving. We willen continuiteit ; dat betekent geen klassen (leerlingen) naar huis, de ‘eigen’
leerkachten voor de klas, ons pedagogische klimaat optimaal houden en de zeer, zeer volle ontwikkelagenda ten
uitvoer brengen (en nog een heleboel andere zaken).

Het welbevinden van de leerlingen staat altijd bovenaan.
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