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Agenda september/oktober
Ma. 18 sept.: MR open deur (meer informatie volgt)

Ma. 16 t/m vr. 20 okt.: herfstvakantie

Ma. 25 sept.: MR-vergadering

Ma. 30 okt.: studiedag Doordacht Lesgeven, er is geen school

Di. 26 sept.: schoolreizen 1/2/3 en 4/5/6

Di. 31 okt.: MR open deur

Personeel
Juf Rianne van groep 5/6 heeft vorige week maandag op weg naar school een heel vervelende val gemaakt met haar fiets. Deze
week is gebleken dat de lichamelijke schade die juf Rianne heeft opgelopen, ernstiger is dan zich in eerste instantie liet aanzien. Van
haar behandelend arts heeft zij deze week te horen gekregen dat zij volledige rust moet houden. Wij houden er rekening mee dat de
juf voorlopig niet kan terugkeren op school. Deze week en vorige week is de juf vervangen door twee tijdelijke leerkrachten en ook
juf Anne-Marie heeft extra gewerkt.
Vanuit de media heeft u ongetwijfeld vernomen dat het voor scholen steeds lastiger wordt om invalkrachten aan te trekken. Ook
onze school heeft daarmee te maken. De afgelopen dagen is er naarstig gezocht naar een leerkracht, die voor een langere periode
in groep 5/6 op de maandag t/m woensdag juf Rianne kan waarnemen. Volgende week gaat juf Ingeborg Kreuk aan de slag in de
groep 5/6. Zij is een leerkracht met enige jaren ervaring, o.a. in combinatiegroepen van midden- en bovenbouw.
Schoolmelk en schoolfruit
We zijn van plan om de schoolmelk te gaan uitdelen met de lunchpauze. Enkele
ouders hebben bij ons ook geïnformeerd of dat mogelijk was. Mocht u belangstelling
hebben voor schoolmelk, dan kunt u op de website https://www.schoolmelk.nl alle
informatie vinden en uw kind(eren) ook aanmelden. Na de aanmelding duurt het drie
weken voordat de melk ook op school geleverd wordt.
De afgelopen jaren hebben we meerdere keren schoolfruit aangeboden, maar hiervoor
is nog maar weinig animo. We hebben besloten om te stoppen met het aanbieden van
schoolfruit.
Luizenpluizen
Bij de hercontrole zijn helaas opnieuw luizen aangetroffen in verschillende groepen. Woensdag over twee weken worden alle
klassen opnieuw gecontroleerd. Omdat de kans van besmetting aanwezig is, wordt u aangeraden de komende 14 dagen het gezin
dagelijks op hoofdluis te controleren. Als u luizen vindt, behandel dan alle besmette personen tegelijkertijd. Licht de directe
omgeving zo spoedig mogelijk in, zodat ook zij eventuele besmetting kunnen opsporen. De school probeert, samen met de
“kamouders”, hoofdluis te bestrijden. Een grote verantwoordelijkheid ligt bij de ouders/verzorgers. We vragen u dan ook bij het
constateren van hoofdluis hier direct melding van te maken bij de leerkracht van uw kind.
Voor verdere vragen of informatie kunt u contact opnemen met de afdeling jeugdgezondheidszorg van de GGD Midden Holland.
Al genoteerd in uw agenda?
In de laatste nieuwsbrief van vorig schooljaar kon u alle studiedagen voor dit schooljaar vinden. Deze dag is er geen school. Hier
nog een keer voor u op een rij:







Maandag 30 oktober
Woensdag 29 november
Dinsdag 20 februari
Donderdag 29 maart
Dinsdag 22 mei
Vrijdag 13 juli

Deze dagen worden ook opgenomen in de kalender van elke nieuwsbrief en in de kalender van onze app.

Studiedag Pedagogische Tact
Afgelopen maandag hadden we een studiedag voor het hele team. Het was de eerste keer in een reeks van drie studiedagen, die
over Pedagogische Tact gaan en onder leiding staan van Lea Hoftijzer (namens Onderwijs Primair) en Martijn Galjé (namens het
NIVOZ). Met pedagogische tact wordt bedoeld hoe je als leerkracht op situaties kan reageren, hoe je op een onverwachte situatie
toch op de juiste manier kan reageren. Het houdt in dat je als leerkracht op het goede moment het juiste doet, óók in de ogen van de
leerling.
Als huiswerk hadden we de opdracht gekregen om een foto van onszelf mee te nemen uit onze jeugd. Wie wij waren als kind en wat
wij hebben meegemaakt in onze eigen schooltijd bepaalt voor een groot deel wat wij nu belangrijk vinden in ons werk. Het is onze
biografie die voor een deel bepaalt wie wij zijn en waarom we bepaalde keuzes maken. U herkent dit waarschijnlijk ook in de
opvoeding die u geeft aan uw kind(eren). We hebben verkend welke leerkracht we willen zijn in de relatie tot onze leerlingen, maar
ook welke collega we willen zijn in het team. Het was een intensieve en waardevolle dag. De volgende studiedag in het kader van
pedagogische tact is op woensdag 29 november. Maar in de tussentijd zitten we zeker niet stil en zal het onderwerp regelmatig ter
sprake gebracht worden.
Gezocht: vrijwilligers voor het biebteam!
De kinderen van groep 4 t/m 8 lenen elke week in de bibliotheek boeken voor thuis en in de klas.
Het uitlenen vindt plaats met een enthousiaste groep ouders van onze school. Zij lenen boeken uit, nemen ze weer in en ruimen ze
weer op in de bibliotheek.
We zijn op zoek naar minimaal 5 ouders die het biebteam willen versterken, zodat u ongeveer 1 keer in de 4 weken aan de beurt
bent. Opa’s of oma’s mogen natuurlijk ook helpen.
Het bibliotheekbezoek is op vrijdagochtend. We beginnen gelijk om 8.15 uur en zijn dan uiterlijk 10.00 uur klaar met alle groepen.
Aanmelden bij Arianne (juf groep 4) of via ariannepedersen@onderwijsprimair.nl
Landelijke staking op 5 oktober
U heeft in de media kunnen vernemen dat er op 5 oktober een landelijke stakingsactie
op komst is in het primair onderwijs. Met genoemde actie wil het PO-front – waarin
vakbonden, PO in Actie en PO-Raad samenwerken - de politiek duidelijk maken dat de
sector primair onderwijs aantrekkelijker moet worden om een tekort aan leraren te
voorkomen. Het PO-front wil dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor
eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs.
In het team van onze school is daar natuurlijk ook al wel over gesproken.
We laten u volgende week via de e-mail en de app weten of wij op 5 oktober ook meedoen met de actie.
Krimpenerwaard in beweging
Doet u morgen mee met Krimpenerwaard in beweging? Voor elke deelnemer van onze school doneert de Rabobank €3,50. Onze
school heeft no. 89. Veel plezier.

