obs De Phoenix
Week 42 - 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De afgelopen periode stond in het teken van de Kinderboekenweek en het bijbehorende thema ‘Vriendschap’.
Er is in alle groepen aandacht besteed aan het vergroten van het leesplezier. De afsluitende boekenmarkt was
hier onderdeel van. We wensen u en uw kind(eren) een fijne herfstvakantie!
Groet,
Het team van de Phoenix
Locatie Sint Pancras

Schoolnieuws
Daltonvisitatie maandag 12 november
Als daltonschool zijn wij aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging. Een
belangrijke reden voor scholen om lid te zijn van de NDV is het feit dat door dit
lidmaatschap de (dalton)kwaliteit op een school gewaarborgd wordt. Een door
de NDV erkende daltonschool krijgt een licentie die voor vijf jaar (primair
onderwijs) en voor vier jaar (voortgezet onderwijs) verleend wordt. Na zo'n
periode wordt een licentie niet automatisch verlengd, maar moet de
daltonkwaliteit op de school eerst weer beoordeeld worden. Dit kan leiden tot een verlenging van twee jaar,
indien de kwaliteit niet helemaal in orde is, of tot vijf, resp. vier jaar.
Dit beoordelen van scholen gebeurt door visiteurs. Dat zijn deskundige, ervaren collega's afkomstig uit het
daltononderwijs die de kwaliteit van een school als 'critical friends' onderzoeken.
Op maandag 12 november zullen wij op beide locaties bezoek krijgen van de Nederlandse Dalton Vereniging.
Ze zullen alle groepen bezoeken en diverse gesprekken voeren. Aan het einde van de dag zullen wij te horen
krijgen welke verlenging we van onze Daltonlicentie krijgen.
Wij zijn trots op alle ontwikkelingen die we de afgelopen jaren hebben doorgemaakt en kijken dan ook vol
vertrouwen uit naar dit bezoek.

Phoenix-app
In de vorige nieuwsbrief hebben we u al geïnformeerd dat we met Concapps (het bedrijf dat de app heeft
ontwikkeld) in gesprek zijn over hoe we de app gebruiksvriendelijker kunnen maken. Het is per telefoon (merk
en softwareversie) verschillend of de pushberichten doorkomen. Achter de schermen zijn zij hard aan het werk
om dit probleem te verhelpen. Vanaf 11 november is een update van de app beschikbaar, waarna dit probleem
verholpen moet zijn. Om tot die tijd zeker te weten dat u geen informatie mist, zullen wij voorlopig de
berichten die binnenkomen in ‘Mijn berichten’ in de app, ook per mail naar u versturen.
Daarnaast willen we u adviseren om regelmatig in de app te kijken en alle verschillende tegels te ontdekken. Er
is een nieuwe knop ‘Informatie’ toegevoegd, waarin praktische informatie van de school te vinden is. De
jaarkalender wordt regelmatig aangevuld en in ‘Groepen’ deelt de leerkracht(en) van uw kind regelmatig een
bericht over waar de groep mee bezig is.

Vervanging leerkrachten
Wij krijgen wel eens vragen van ouders waarom zij niet op de hoogte zijn gebracht over de vervanging van de
leerkracht van hun zoon/dochter. Hieronder leggen wij u uit hoe dit proces werkt.
Wanneer één van de leerkrachten onverwachts vervangen moet worden, door bijv. ziekte, gaan wij direct op
zoek naar een (indien mogelijk) passende oplossing. Het uitgangspunt is dat de leerkracht vervangen wordt
door een leerkracht uit de invalpool van onze stichting (De Blauwe Loper) of indien mogelijk door één van onze
eigen leerkrachten. Het regelen van vervanging is een intensieve en tijdrovende klus. Bij kortdurende
vervanging (1 of 2 dagen), die vaak op de ochtend van de schooldag gemeld wordt, is het voor ons niet
mogelijk de ouders voorafgaande aan deze schooldag hierover te informeren. Wanneer bekend is dat een
leerkracht voor een langere periode afwezig zal zijn, informeren wij u wel over de wijze waarop de vervanging
geregeld is.

Schoolfruit
In november start alweer de 10e editie van het EU-Schoolfruit- en
groenteprogramma! Deelnemende scholen ontvangen gedurende 20 weken 3 stuks
groente en fruit per leerling per week, gefinancierd door de Europese Unie. Dat is niet
alleen lekker, maar ook gezond! Onze school doet mee van 12-11-2018 tot 19-4-2019.
U ontvangt binnenkort meer informatie over het schoolfruit.

Schoolactiviteit groepen 1 t/m 3
De kinderen van de groepen 1/2 en 2/3 hebben een super geslaagde schoolactiviteit
gehad! We hebben het kabouterpad gelopen, geravot in de natuur, hutten gebouwd,
dingen geleerd in het bezoekerscentrum en gezellig samen pannenkoeken gegeten. De kinderen hebben
genoten van de leuke dag in het mooie bos!
Alle ouders die hebben meegeholpen deze dag: bedankt voor jullie inzet!

Schoolschaaktoernooi
Op vrijdagavond 16 november vindt in de Binding het schoolschaaktoernooi plaats. Wij zijn op zoek naar één of
meerdere teams voor onze school.
Vindt uw kind het leuk om te schaken en zou uw kind mee willen doen?
Mail dit dan door naar: hilke@quicknet.nl
Vorig jaar heeft onze school de beker gewonnen, dus we kunnen ons best doen om deze te behouden!

Workshop Dansmix
In onze vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de samenwerking die we zijn aan gegaan met Cool
Kunst en Cultuur. Op onze locatie SP wordt de workshop ‘Dansmix’ (7 lessen op maandag) aangeboden van
maandag 5 november t/m maandag 17 december.
Er zijn voldoende aanmeldingen voor deze workshop, dus de eerste les wordt gegeven op maandag 5
november in het speellokaal van de Phoenix. Er zijn nog enkele plekken vrij, de inschrijving hiervoor is verlengd
t/m donderdag 25 oktober. Op de volgende pagina vindt u de bijbehorende flyer.

Overig

De mooiste nieuwe kinderboeken.
Jeugdbibliothecaris Karen Jaspers vertelt over de allerleukste en mooiste boeken om voor te lezen.
Maak kennis met de nieuwe pareltjes uit de jeugdcollectie. Wat maakt een boek tot een juweeltje en
waarom wordt een boek bekroond? Een heerlijke leesimpuls voor elke (groot)ouder of leerkracht.
Kom langs op zaterdagochtend 3 november om 11. 00 uur in de bibliotheek Langedijk en schuif aan
bij de Lonkende Leestafel. Deelname is gratis.

