obs De Phoenix
Week 20 - 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn alweer begonnen aan de laatste periode van dit schooljaar. Volgende week vieren we met elkaar
feest tijdens de leerkrachtenverjaardag. Tevens informeren we u over het proces van de formatie van
volgend schooljaar.
Groet,
Het team van de Phoenix
Nieuws vanuit het team
Afscheid juf Elly
Op vrijdag 24 mei neemt juf Elly afscheid van de Phoenix en van het onderwijs in het algemeen.
Eerder dit jaar stond juf Elly in groep 5/6A en de laatste periode heeft zij de ondersteuning van een aantal
leerlingen die extra begeleiding nodig hadden op zich genomen. Wij zullen haar heel erg gaan missen!
Hieronder een brief van juf Elly:
Na 38 jaar in het onderwijs werkzaam te zijn geweest, heb ik besloten 1 juni a.s. gebruik te gaan maken van
mijn prepensioen.
Terugkijkend op al die jaren (in 1975 had ik nooit kunnen bedenken, dat het er zoveel zouden worden) moet
ik zeggen, dat het voor mij destijds geen verkeerde beslissing is geweest om voor het onderwijs te kiezen.
Door de jaren heen is er natuurlijk van alles veranderd. De maatschappij zelf en daarmee ook de inzichten
hoe we kinderen kunnen voorbereiden op de toekomst.
Ook de Phoenix is in de tijd dat ik daar met veel plezier gewerkt heb, steeds in beweging geweest.
In grote lijnen heb ik de Phoenix zien veranderen van een school, waarin zelfstandig werken hoog in het
vaandel stond, naar een Daltonschool met ook nog het predicaat Kanjerschool.
Natuurlijk ben ik nieuwsgierig hoe het verder zal gaan met de Phoenix en zal dat ook zeker blijven volgen.
Maar ik ben toch ook wel iemand van het af en toe terug kijken. Gelukkig gaat dat lukken a.d.h.v. al die leuke
jaarboeken die in de loop van de tijd gemaakt zijn. En dat zou nooit gelukt zijn zonder de kinderen en de
ouders.
En die contacten met kinderen, ouders en zeker niet te vergeten de collega’s zal ik zeker gaan missen. Maar
zoals het gaat in het leven komt er weer wat anders voor terug.
Tot slot wens ik iedereen alle goeds voor nu en in de toekomst.
Juf Elly
Even voorstellen….
Mijn naam is Karianne Wever en ik woon in Alkmaar. Ik sta tot de zomervakantie op
maandag en dinsdag voor groep 2/3A. Het lijkt mij erg leuk om het jaar met deze groep
af te mogen maken samen met Chantal. In mijn vrije tijd ben ik heerlijk aan het sporten,
waaronder drakenboot varen.

Schoolnieuws
Studieweek (herhaling)
Zoals u heeft kunnen zien in ons vakantierooster, is het 10 juni Pinsteren. Aansluitend hebben wij een
studieweek, van 11 t/m 15 juni. Deze week gebruiken wij voor bijscholing, vergaderingen, administratie, etc.
De kinderen zijn deze hele week vrij.

Groepsindeling/personele bezetting schooljaar 19-20
Inmiddels zijn wij achter de schermen alweer begonnen met de formatie (groepsindeling en personele
bezetting) voor het komende schooljaar. Hieronder leest u de verschillende fases en het tijdpad rondom dit
proces.
Daarnaast vragen uw aandacht voor het volgende:
Het formeren van de nieuwe groepen is, zoals elk jaar, een intensief en zorgvuldig traject dat wij met het hele
team doorlopen. En, waarbij wij op individueel niveau van ieder kind die dit aangaat nagaan in welke groep
hij/zij het beste tot zijn/haar recht komt. De beslissing van de plaatsing van de leerlingen ligt bij school.
Wij ontvangen met enige regelmaat van ouders verzoeken om hun kind in het nieuwe schooljaar te plaatsen
in een bepaalde groep, bij een bepaalde leerkracht of bepaalde vriendjes/vriendinnetjes. Wij begrijpen dat u
als ouder graag het beste voor uw kind wilt, dat willen wij ook. Daarom vragen wij u geen verzoeken meer in
te dienen en vertrouwen te hebben in de wijze waarop dit proces door de school, met oog voor uw kind,
uitgevoerd wordt.
fase

tijdpad

1.

Nagaan hoeveel leerlingen wij het nieuwe schooljaar, op 1 oktober
2019, op school hebben en hoeveel leerlingen wij verwachten –
prognose opmaken

maart

2.

Naar aanleiding van de leerlingaantallen, op 1 oktober 2019, krijgt
de school formatiemiddelen vanuit het schoolbestuur/ministerie

maart - mei

3.

Afhankelijk van de hoeveelheid formatiemiddelen (nav leerling
aantallen) bepaalt de school hoeveel groepen er gemaakt gaan
worden

april - mei

4.

Uitgangspunt bij de groepssamenstelling op de Phoenix is dat wij
willen werken in de clusters/groeperingsvormen: 1, 2/3, 4, 5/6 en
7/8. Hiervan wordt alleen afgeweken wanneer de samenstelling
vanwege leerlingaantallen per groep hierom vraagt.

mei - juni

5.

De personele bezetting wordt uitgewerkt. Welke leerkracht voor
welke groep

juni

6.

De leerlingen worden verdeeld over de groepen. Dit is een
zorgvuldig proces waarbij het gehele team van de Phoenix
betrokken is, de school bepaalt de plaatsing van leerlingen

juni

7.

De groepsindeling / personele bezetting wordt besproken in de
MR

juni

8.

De ouders en leerlingen worden geïnformeerd over de
groepsindeling en personele bezetting

Laatste week juni of 1e week
van juli
(indien mogelijk eerder)

9.

De leerlingen maken kennis met hun nieuwe groep,
leerkracht(-en) en leerlingen

8 juli

Nieuws locatie Sint Pancras
Leerkrachtenverjaardag
Beste kinderen en ouders,
Zoals ieder jaar hebben we weer één groot feest voor de verjaardagen
van alle leerkrachten op één dag. We maken dit jaar groepjes van
kinderen uit groep 1 t/m 8. Het thema is tv sterren. Het zou leuk zijn
als de kinderen verkleed naar school komen.
Alle kinderen komen vandaag de school binnen via het kleuterplein!
De kinderen beginnen in de eigen klas om de verjaardag van de juf of
meester te vieren. Daarna worden de groepjes opgehaald door de
kinderen uit groep 7/8, zij hebben ook de leiding. Deze groepjes gaan
bij de verschillende leerkrachten spelletjes doen, die verspreid zijn door
de school. Wij zorgen voor wat lekkers te eten en te drinken in de
ochtend. De kinderen hoeven dus géén eten en drinken mee te nemen
deze dag.
Wij hebben er al veel zin in, namens ons allemaal heel erg bedankt.
Groetjes de leerkrachten.

Praktisch verkeersexamen groep 7
Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor hun praktisch verkeersexamen.
Nadat iedereen al eerder geslaagd was voor het theoretisch deel, hebben alle
kinderen hun verkeersdiploma gehaald. Gefeliciteerd allemaal!

Overig

