NIEUWSBRIEF
September 2018
Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief vindt u weer allerlei informatie over onze school en enkele impressies van de
afgelopen activiteiten. Mocht u n.a.v. deze nieuwsbrief vragen en/of opmerkingen hebben dan horen
we dit graag van u.

OPEN MONUMENTENDAG
Vrijdag 7 september bezocht groep 8 in het kader van Open
monumentendag Fort Vuren. Het bezoek bestond uit
2 onderdelen: Een rondleiding door het Fort, dat vroeger
onderdeel uitmaakte van de Nieuwe Hollandse waterlinie. Ook
was er een boeiende presentatie van de vereniging EVGL
(Eerbetoon Vliegeniers Gemeente Lingewaal). Tijdens deze
presentatie volgden wij de verhalen van jonge geallieerde
soldaten, die in de Tweede Wereldoorlog met hun vliegtuigen
neergeschoten zijn boven Lingewaals grondgebied. Ook de
oorlogsverhalen van burgers uit Lingewaal, maakten diepe indruk
op de kinderen. Het was een zeer interessante excursie!

KLM OPEN
Op donderdag 13 september brachten de groepen 5 t/m 8 een bezoek aan het internationale
golftoernooi KLM open te Spijk.
Ook dit jaar hebben de kinderen genoten van diverse spellen en oefeningen. Natuurlijk mochten we
ook een kijkje nemen op de echte golfcourse.
Wij willen de (groot)ouders die ons hebben geholpen met het vervoer heel hartelijk bedanken!

DODE HOEKLES
Op vrijdag 14 september kregen de leerlingen van groep 7 en 8
een les over “de dode hoek”. Er stonden 2 grote vrachtauto’s op
het plein. De kinderen hebben aan den lijve kunnen ervaren, wat
de chauffeur vanuit de auto ziet en hoe belangrijk het dus is, om
als fietser goed zichtbaar te zijn.
Wij vinden het van groot belang dat onze leerlingen hier
voorlichting over krijgen, zeker nu zij binnen afzienbare tijd naar
de middelbare school zullen gaan fietsen.

NIEUWE WEBSITE
Op onze nieuwe website vindt u onder het kopje “nieuws”, foto’s en verslagen van onze
schoolactiviteiten. Hier vindt u ook voorgaande nieuwsbrieven terug.

JAARPLAN 2018-2019
In de medezeggenschapsvergadering van 11 september jl. heeft de MR ingestemd met het jaarplan
van onze school. In dit jaarplan zijn onze beleidsvoornemens opgenomen. Beleidsvoornemens die
mede zijn ontstaan door de input vanuit de ouder tevredenheid enquête van vorig schooljaar. U
kunt dit jaarplan inzien op onze nieuwe website!

Het jaarplan geeft weer, welke aandachtspunten en prioriteiten we leggen in ons onderwijs. Deze zijn
verdeeld over 7 beleidsthema’s, die bepalend zijn voor ons onderwijs:
 Het veilige kind
 Welkom voor ieder kind
 Betekenisvol leren en werken
 Actief in de samenleving
 Verantwoordelijkheid en eigenaarschap
 Samenwerken en kennis delen
 Professionaliteitsontwikkeling van leerkrachten met aandacht voor inspirerend leiderschap.
Onze belangrijkste voornemens zijn:
 Voortzetten van scholing in het gebruik van het sociaal-emotioneel leerlingvolgsysteem
“ZIEN!”.
 We zullen dit schooljaar voor het eerst kennismaken met Actief Ouderschap. Hierbij gaat het
uiteindelijk om het leren en welbevinden van de kinderen. Als ouders en leerkrachten nauw
met elkaar samenwerken, kunnen de talenten van de kinderen tot bloei komen. De
samenwerking gaat niet alleen over ouderhulp(informeel partnerschap), maar ook over
partnerschap in leren, opvoeden en in de buurt.
 Keuze en implementatie van een nieuwe methode voor de zaakvakken (aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur/techniek)
 Waarborgen van de kwaliteit van ons onderwijs op verschillende vakgebieden met behulp
van Kwaliteitskaarten.

SCHOOLGIDS 2018-2019
De schoolgids van dit schooljaar met alle informatie over onze school, kunt u vinden op de website.

WERKDRUKGELDEN
Vorig schooljaar hebben wij als leerkrachten enkele malen gestaakt voor o.a. “meer handen” in de
klas. Dit heeft ertoe geleid dat elke school extra werkdrukgelden ontvangt van het ministerie van
Onderwijs. De hoogte van dit bedrag wordt vastgesteld n.a.v. het aantal leerlingen op school.
Eén van de voorwaarden van deze regeling is, dat het personeel zelf mag bepalen waarvoor het geld
gebruikt wordt. Wij hebben als school een bewuste keuze gemaakt om gedurende het schooljaar 20
dagen een extra leerkracht in te zetten, zodat de groepsleerkracht tijd en ruimte krijgt voor
bijvoorbeeld administratieve taken, het invoeren en analyseren van toets resultaten en een
zorgvuldige overdracht van groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs.

TSO OUDERS (overblijven)
Wij zijn op zoek naar ouders die in de gelegenheid zijn, om tegen een kleine vergoeding tussen de
middag met onze kinderen te lunchen. Als u wilt weten hoe e.e.a. in zijn werk gaat kunt u altijd één
van de overblijfouders aanspreken.
Als u zich wilt aanmelden, kunt u dit via Lilian doen.

AGENDA
24-09: Vertel-mij-gesprekken
26-09 t/m 28-09: Schoolkamp groep 7 & 8
10-10: Wensen en verwachtingen avond (uitnodiging volgt)
19-10: Studiedag. Kinderen zijn vrij!
22-10 t/m 26-10: Herfstvakantie
Met vriendelijke groet!
Team Obs de Rietput

