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Sint-Maarten  

Afgelopen maandag 11 november heb-

ben de leerlingen van groep 3 een be-

zoek gebracht aan Huis ter Hagen. Met 

hun zelfgemaakte lampion in de hand 

hebben ze verschillende Sint-Maarten 

liedjes gezongen waar de bewoners 

zichtbaar van genoten!  

 

 

OPR lid oudergeleding gezocht: 

Elk SWV (Samenwerkingsverband IJmond) heeft een ondersteu-

ningsplanraad (OPR). De OPR is het medezeggenschapsor-

gaan van het SWV en bestaat uit 6 personeelsleden en 6 ou-

ders. De OPR geeft eens in de vier jaar instemming op het on-

dersteuningsplan van het SWV. In dit plan staat beschreven hoe 

het SWV ervoor zorgt dat alle leerlingen zo goed mogelijk de 

passende ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. De OPR 

volgt de voortgang van het ondersteuningsplan, denkt mee 

over belangrijke thema's in passend onderwijs en helpt bewa-

ken of doelen die het SWV heeft gesteld worden behaald. Vindt 

u het fijn om mee te denken over dit onderwerp meldt u dan 

aan als OPR lid oudergeleding bij juf Carla/Renée. Voor verdere 

informatie kunt u terecht bij juf Renée (Toermalijn) of kijk op de 

website: https://passendonderwijsijmond.nl/ 
 

Ruildagen 

Zoals u eerder heeft kunnen lezen, hebben wij binnen het 

bestuur ruildagen georganiseerd. In het kader van ‘Jouw school 

Mijn school’ ruilen leerkrachten één dag van school om eens 

kennis te maken met de andere scholen binnen ons bestuur. 

Donderdag 7 november heeft juf Heleen een dag in groep 4 op 

de Zefier lesgegeven. In groep 4 van de Toermalijn was juf Thea 

op bezoek. Beide hebben de ervaring als leuk en leerzaam 

ervaren. Morgen (vrijdag 15 november) zal juf Maud een dagje 

lesgeven op de Klipper en juf Daniëlle Booij gaat een dagje 

naar het Kompas. Juf Dorothy van de Franciscusschool komt op 

de Toermalijn in groep 8 en juf Bibi komt deze dag in groep 7 

lesgeven. Maandag 18 november zal juf Noeki een dag 

lesgeven op de Beekvliet en wij krijgen deze dag juf Kristel van 

de Franciscus in groep 1/2B. 

De leerlingen zijn op de hoogte gebracht. 

 

Onderbouwplein afgesloten 

Zoals u misschien gemerkt heeft, gaat ook het hek van het 

onderbouwplein in het weekend op slot. Afgelopen periode 

hebben we last gehad van brommers die door de natuurtuin 

reden. We vinden het zonde als het hierdoor stuk gaat. We 

hopen op uw begrip.  

 

Jozef gezocht! 

Voor de kinderkerstviering van 24 december 2019 wordt 

gezocht naar een ‘Jozef’ (vanaf groep 5). De viering vindt 

plaats in de Engelmunduskerk en start om 19.00 uur. Graag 

aanmelden via: kwddriehuissantpoort@gmail.com  

 

Agenda 

Maandag 18 t/m woensdag 20 november: 10 minutengesprek-

ken in de groepen 3 t/m 8 (facultatief) 

Dinsdag 19 november: GMR-vergadering 

 

 

 

Ingestuurd: 
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