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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Hierbij de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. In 
deze nieuwsbrief informeren we u onder andere over de 
startgesprekken, de speerpunten uit het jaarplan en de 
vernieuwde samenstelling van de MR. We wensen u veel 
leesplezier.  
 
Groet, 
Het team van de Phoenix 
Locatie Broek op Langedijk 
 
 

Schoolnieuws 
Startgesprekken (ouders-kind-leerkracht) 
Naar aanleiding van de ouderparticipatieavond van 14 mei j.l. hebben wij met het team (in afstemming met 
MR) nagedacht over een andere inrichting van de informatieavond aan het begin van het schooljaar. In plaats 
van de informatieavond gaan wij startgesprekken houden, met u en uw zoon/dochter. De startgesprekken 
vinden plaats van 27 september tot en met 3 oktober, inschrijven gaat via de app (vanaf maandag de 25e). De 
praktische informatie over de groepsorganisatie etc. ontvangt u, via de leerkracht, op papier.    
  
Wij denken dat deze gesprekken kunnen bijdragen aan een goede start met uw kind en dat het bijdraagt aan 
een goede samenwerking met u als ouder(s)/verzorger(s).   
Tijdens het gesprek hebben wij het over de lopende afspraken. Bijzonderheden die u ons wilt meegeven. En, 
het is natuurlijk ook een persoonlijke kennismaking met de leerkracht, of één van de leerkrachten van uw kind. 
Tijdens het gesprek worden er geen cijfers of evaluaties besproken. Mocht u naast het startgesprek vragen of 
interesse hebben in de ontwikkelingen van onze school, kunt u bij de trap/aula terecht bij directie, MR of OR. 
De startgesprekken zijn facultatief.  
  
Ter voorbereiding op het startgesprek hebben wij een formulier gemaakt waarop de punten staan die wij graag 
willen bespreken met u en uw kind. U mag het formulier vooraf inleveren bij de leerkracht, meenemen tijdens 
het gesprek en/of gebruiken ter voorbereiding samen met uw zoon/dochter.  
 
Dit formulier vindt u achteraan deze nieuwsbrief en krijgen de kinderen morgen als papieren versie mee naar 
huis.  
 

Wijzigen contactgegevens/noodnummers 
Via de Phoenix-app kunt u gemakkelijk uw contactgegevens wijzigen. Dit kan via de knop ‘Mijn gegevens 
wijzigen’. Dus wanneer u een nieuw adres of telefoonnummer heeft of de noodnummers gewijzigd zijn, dan 
kunt u dit op ieder moment in het jaar zelf doorgeven via de app. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
 

Toestemming foto’s en video’s 
In de eerste schoolweek heeft u het toestemmingsformulier voor het gebruik van foto’s en video’s van ons 
ontvangen. We vragen u deze z.s.m. weer in te leveren bij de leerkracht. Alvast bedankt.  
 
Speerpunten jaarplan 
In de infographic op de volgende pagina kunt u zien aan welke speerpunten wij dit schooljaar gaan werken. In 
iedere oudernieuwsbrief zullen wij één of twee speerpunten verder toelichten. Zo nemen wij u gedurende het 
jaar mee in de speerpunten, de stand van zaken en (nieuwe) ontwikkelingen binnen de Phoenix. 
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Schoolactiviteiten 
Voor de herfstvakantie zal er voor alle groepen een schoolactiviteit georganiseerd worden. Via de leerkrachten 
van de betreffende groepen zal u meer informatie krijgen over de exacte inhoud en datum van deze 
schoolactiviteit.  
Uitgangspunt voor de schoolactiviteit is dat het een groepsbindende activiteit is.  
 
Voor de schoolactiviteit vragen wij net als vorig jaar een vrijwillige bijdrage van € 10,- aan de 
ouders/verzorgers. School levert ook een bijdrage van €5,- per leerling voor deze activiteit. Wij hopen dat u 
allen de bijdrage zult betalen, zodat wij een onvergetelijke activiteit voor de kinderen kunnen organiseren.  
 
Voor het kamp van groep 8 (einde schooljaar) wordt een ouderbijdrage van €50, - gevraagd. Met de leerlingen 
van groep 7/8 zal ook dit jaar weer een plan gemaakt worden om, vanuit ondernemerschap, een stukje extra 
budget te vergaren. De ouders van deze groep worden hier op een later tijdstip door de leerkrachten over 
geïnformeerd. De factuur voor de kampbijdrage wordt na de voorjaarsvakantie verstuurd door de Ouderraad. 
 
Op korte termijn zult u, van de Ouderraad, een factuur ontvangen voor de ouderbijdrage en de bijdrage voor 
de schoolactiviteit.  
 

Coachgesprekken (leerkracht – kind) 
Op de Phoenix hebben alle kinderen een portfolio waar zij hun trotswerk en 
behaalde doelen in verzamelen. Een onderdeel van het portfolio zijn de 
coachgesprekken. In deze weken hebben alle leerlingen het eerste 
coachgesprek met hun meester of juf. We noemen dit de startgesprekken. Het 
doel van dit gesprek is om een goede start te hebben met elkaar en het 
opbouwen van een vertrouwensrelatie. Het kind en de leerkracht bepalen 
samen hoe het gesprek eruit komt te zien. Tijdens dit gesprek ligt de nadruk op 
het welbevinden en de verwachtingen van het kind. Vragen die de leerkracht 
zou kunnen stellen zijn: is er iets wat je wilt bespreken met juf/meester? Heb 
je een leuke vakantie gehad? Wat wil je dit jaar graag leren? Wat wordt jouw 
ik-doel voor de komende periode? En er is in het gesprek ruimte voor vragen 
van het kind aan de leerkracht. Een kort verslagje van dit gesprek komt uiteindelijk in de portfoliomap. 
 

Wasouders gezocht  
We zijn weer op zoek naar ouders/verzorgers die wekelijks onze schoolwas (handdoeken, theedoeken, 
vaatdoeken) willen doen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Bianca via b.veldman@dephoenix.nl. Vele handen 
maken licht werk. Er wordt weer een rooster gemaakt, zodat iedereen afwisselend aan de beurt is en het werk 
wordt verdeeld. Alvast bedankt voor uw hulp!  

 
Schoolspuitwedstrijden   
Zaterdag 15 september waren de jaarlijkse schoolspuitwedstrijden voor de leerlingen uit 
groep 7/8. Dit jaar heeft de Phoenix met twee teams meegespeeld. De teams werkten 
goed samen en hebben een knappe derde en vierde plaats behaald. Goed gedaan! 

 

Schoolmelk  
Wij stimuleren gezonde voeding bij ons op school. Dankzij subsidie van de overheid kan 
uw kind dagelijks schoolmelk drinken voor slechts 28 cent per pakje. De melk wordt 
gekoeld aangeleverd in de klas. Al vele kinderen genieten er dagelijks van. Wilt u ook een 
schoolmelkabonnement? Dan kunt u uw kind aanmelden via de volgende link: 
http://www.iedereenfitopschool.nl/   
De eerste dag na een vakantie dient uw kind zelf drinken mee te nemen aangezien er dan nog geen levering is 
geweest. Wij geven de vakanties en studiedagen van onze school door aan de schoolmelkorganisatie zodat u 
niet teveel betaalt. 
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Nieuws vanuit de MR 
Vernieuwde samenstelling 
Voor het schooljaar 2018-2019 heeft een wijziging plaatsgevonden in zowel de samenstelling van de ouder- als 
personeelsgeleding. Tanneke Pouwer vervangt het eerste halfjaar het zwangerschapsverlof van Lotte Schrijvers 
en het tweede halfjaar het zwangerschapsverlof van Claudia van Stralen. Steven Koper treedt toe als nieuw lid 
namens de oudergeleding ter vervanging van Rogier Mol. De MR is te bereiken via mr@dephoenix.nl 
  
Samenstelling  
De MR is samengesteld uit leden van beide locaties.   
  
De oudergeleding bestaat uit:   

      Jenny Borst (voorzitter) (SP) 

      Dorien Staalman – van de Pol (SP) 

      Annemarie Meereboer (BOL) 

      Steven Koper (penningmeester) (BOL) 

      Marieke Meijer (BOL) 
   
De personeelsgeleding bestaat uit:  

         Claudia van Stralen (secretaris) 

         Marije Keizer  

         Laura van der Laan  

         Errol Zijlstra  

         Lotte Schrijvers (wordt vervangen door Tanneke Pouwer)  
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Startgesprek Phoenix 2018-2019 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Naar aanleiding van de ouderparticipatieavond van 14 mei j.l. hebben wij met het team (in 
afstemming met MR) nagedacht over een andere inrichting van de informatieavond aan het begin 
van het schooljaar. In plaats van de informatieavond gaan wij startgesprekken houden, met u en 
uw zoon/dochter. De startgesprekken vinden plaats van 27 september tot en met 3 oktober, 
inschrijven gaat via de app (vanaf maandag de 25e). De praktische informatie over de 
groepsorganisatie etc. ontvangt u, via de leerkracht, op papier.   
 
Wij denken dat deze gesprekken kunnen bijdragen aan een goede start met uw kind en dat het 
bijdraagt aan een goede samenwerking met u als ouder(s)/verzorger(s).  
Tijdens het gesprek hebben wij het over de lopende afspraken. Bijzonderheden die u ons wilt 
meegeven. En, het is natuurlijk ook een persoonlijke kennismaking met de leerkracht, of één van 
de leerkrachten van uw kind. Tijdens het gesprek worden er geen cijfers of evaluaties besproken. 
Mocht u naast het startgesprek vragen of interesse hebben in de ontwikkelingen van onze school, 
kunt u bij de trap/aula terecht bij directie, MR of OR. De startgesprekken zijn facultatief. 
 
Ter voorbereiding op het startgesprek hebben wij een formulier gemaakt waarop de punten staan 
die wij graag willen bespreken met u en uw kind. U mag het formulier vooraf inleveren bij de 
leerkracht, meenemen tijdens het gesprek en/of gebruiken ter voorbereiding samen met uw 
zoon/dochter.  
 
Team de Phoenix 
 

Naam Leerling: 
 

Groep: 

Naam Leerkracht(en): 
 

 

Namen ouders/verzorgers die bij het gesprek aanwezig zijn: 
 
 

1. Noem enkele punten waar uw kind goed in is. Dit kunnen karaktereigenschappen zijn maar 
ook leergebieden. 

Ouders:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kind: 
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2. Hoe voelt uw kind zich in de groep/ op school? 

Ouders: Kind: 
 
 
 
 

3. Welke afspraken, die vorig jaar met de leerkracht gemaakt zijn, wilt u nog met ons 
bespreken? 

Ouders:  Kind:  
 
 
 

4. Wat wilt u als ouder / kind graag bespreken met de leerkracht?  

Ouders: 

 

 

 

Kind:  

 

 

 


