NIEUWSBRIEF
5 november
Uit de directiekamer.

In de herfstvakantie kreeg ik een mail waarin ik samen met 25 andere directeuren werd uitgenodigd om in gesprek
te gaan met minister Slob.
Maandag 28 oktober vond dit gesprek plaats. Het gesprek had als doel om te achterhalen wat nodig is om de
beroepsgroep van schoolleiders steviger te positioneren op inhoudelijke thema’s van de Staat van het Onderwijs en
wat dit vraagt van de beroepsgroep, van scholen en van OCW. Met andere woorden: welke duiding kan worden
gegeven aan de Staat van het Onderwijs en welke maatregelen zijn dan nodig om schoolleiders goed te
positioneren?
Het was een mooi, inhoudelijk en diepgaand gesprek. Een gesprek waar we de volgende punten kenbaar hebben
kunnen maken:
* positionering van de schoolleider, * innovatie binnen het onderwijs, * kwaliteit van het onderwijs en het borgen
daarvan ondanks werkdruk en tekorten....
Het was mooi dat Stichting Op Kop / schoolB zijn aandeel heeft kunnen geven en dat we hopen dat er iets gaat
veranderen.
Wilt u verder lezen dan verwijs ik u naar de volgende site: https://www.avs.nl/artikelen/minister-slob-startschoolleiderstour-in-zwolle

Belangrijke data

8 nov:
11 nov:
16 nov:
19 nov:
22 nov:
28 nov:
4 dec:
5 dec:
6 dec:

Onderbouw vrije dag
Sint Maarten
Intocht Sinterklaas
MR/OR vergadering 19.30uur
Optreden groep 6
Aanbod Typeclinic groep 7 en groep 8
Inleveren Surprises / tentoonstelling vanaf 12.15uur
Sinterklaas op school
Studiedag, alle lln. Vrij.

Leraren te kort op schoolB?
Geheel ter info…….
In de media wordt regelmatig aandacht besteed aan het lerarentekort in het basisonderwijs. Leerlingen die bij ziekte
van de leerkracht naar huis worden gestuurd, een vierdaagse schoolweek omdat vacatures niet kunnen worden
ingevuld, of de inzet van een kunstenaar o.i.d. voor de klas i.p.v. een vervanger. De prognose is dat het lerarentekort
de komende jaren zal toenemen. Nijpend is het nu al in het westen van het land, bij ons nog wat minder. Bij de start
van het schooljaar waren alle vacatures ingevuld maar (langdurige) ziekte, verlof of iemand naar een studie laten
gaan geeft ons reden tot zorg. Afgelopen twee weken hebben we het allemaal net kunnen redden door ook de
leerkracht die andere taken heeft of door de directeur voor de groep te zetten.
We doen ons uiterste best om alle lessen elke dag door te laten gaan. Het valt soms niet mee!
SchoolB groeit en opent 30 maart een 4e kleutergroep

Afgelopen 1 oktober hebben we het aantal leerlingen op onze school weer door moeten geven aan het ministerie
van onderwijs. Wij zijn het afgelopen jaar gestegen qua aantal leerlingen met 21 en zullen het komende schooljaar
blijven stijgen. De huidige telling is momenteel 283 leerlingen. Wetend dat er 21 leerlingen als toekomstig staan,
betekent dit dat we dit schooljaar de grens van 300 leerlingen gaan bereiken. Dat is natuurlijk hartstikke mooi.
Wij hebben daarom besloten om vanaf 30 maart 2020 een 4e kleutergroep te gaan openen. Hoe en wat, daar komen
we de volgende nieuwsbrief op terug.
Leerlingenraad

Onze leerlingenraad schooljaar 2019-2020
Thomas (3a), Pepijn (3b), Robin (4a), IJsbrand (4b), Donna (5a), Elodie (5b), Milla (6), Sophie (7) en Huib (8).

De leerlingenraad is op 8 oktober voor het eerst bij elkaar gekomen. Deze middag hebben we ons aan
elkaar voorgesteld en de verschillende ideeën vanuit de klassen besproken.
De leerlingen gaven allemaal als belangrijkste speerpunten aan dat ze willen nadenken over het
voetbalveld en een groenere omgeving rond de school.
Elke eerste dinsdag van de maand zullen we bij elkaar komen en de ideeën vanuit alle groepen bespreken.
Groeten Miriam Kist
Aanmelden!!!

Alle kinderen die het aankomend schooljaar 4 jaar worden graag z.s.m. aanmelden.
SchoolB groeit en daarom hebben we graag al vlot in beeld hoeveel kinderen we kunnen
verwachten. Wanneer uw zoon of dochter 4 jaar wordt tussen nu en 31 juli 2020
ontvangen wij graag de aanmeldformulieren. Deze zijn op te vragen via de mail
directie@schoolb.nl of loopt u langs in van onze kantoren boven.

Vervanging en een vaste aanstelling

Langs deze weg willen wij u mededelen dat Juf Pascalle vanaf maandag 2 december enige tijd afwezig zal zijn. Juf
Pascalle uit groep 4b wordt geopereerd. De verwachting is dat Pascalle eind januari 2020 ongeveer weer terug zal
keren op de groep. Gelukkig hebben we in de tijd van tekorten aan leerkrachten inval weten te vinden.
Juf Ingrid Jantzen uit groep 7 en groep 3, die vorig schooljaar groep 1/2A draaide kunnen wij vanaf 1 januari 2020
een vaste aanstelling gaan geven. Wij zij hier heel erg blij mee. Juf Ingrid zal tot de kerstvakantie de vervanging van
juf Pascalle deels oppakken maar blijft ook juf van groep 7.
Verlof

Uw kind kan vrij krijgen voor een belangrijke gebeurtenis, zoals een bruiloft of begrafenis. Hiervoor moet u
toestemming vragen aan de directeur. Dit doet u door een verlof formulier in te vullen. Deze is te vinden op onze
website onder het kopje “praktische info”. De beslissing over meer dan 10 dagen verlof ligt bij de
leerplichtambtenaar. Heeft u werk waardoor u beslist niet op vakantie kunt tijdens de vastgestelde schoolvakanties?
Dan kan uw kind, bij hoge uitzondering, 1 keer per jaar max. 10 dagen vrij krijgen buiten de schoolvakantie om. Zie
voor meer info:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-deschoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen
Heutink voor thuis

Heutink is onze schoolleverancier. Heutink heeft onlangs ook een kenniscentrum voor thuis gerealiseerd. Dit in de
vorm van een website. Op deze website vind je allerlei blogs en achtergrondartikelen die je helpen om je zoon of
dochter thuis de juiste ondersteuning te geven bij de schoolvakken. We leggen uit wat bepaalde schoolse begrippen
precies betekenen, we maken inzichtelijk wat je kind op welk moment voor welk vak moet kunnen en we geven tips
om thuis (extra) te oefenen. Zodat wat je thuis doet, aansluit bij school.
Ook hebben ze een webshop gerealiseerd. Hier vind je duizenden artikelen die jouw kind in zijn of haar ontwikkeling
kunnen stimuleren. Of het nu gaat om ontwikkelingsmaterialen om beter te leren rekenen, uitdagende spelletjes
voor de hoogbegaafde leerling, informatieve boeken voor jou als ouder of educatief speelgoed waarmee talenten
verder ontwikkeld worden, je vindt het hier. Bestel je voor meer dan €20,- dan betaal je geen verzendkosten,
daarnaast kun je producten gratis retourneren. Veel winkelplezier!
SchoolB heeft een link gekregen. Wanneer u via deze link werkt kan schoolB kortingen krijgen op volgende
bestellingen.
https://www.heutinkvoorthuis.nl?afmc=obsbsteenwijk&utm_campaign=obsbsteenwijk&utm_source=leaddyno&ut
m_medium=affiliate
’t Peuterstation

Op ’t Peuterstation heeft de herfst zijn intrede gedaan. In de groep staat een herfsttafel met verschillende
materialen om te voelen, ruiken en te ontdekken.
We zingen liedjes, lezen verhalen en knutselen over de herfst. Ondertussen zijn de peuters ook druk bezig met het
verven en plakken van hun eigen lampion.
Via een rollenspel oefenen we het Sint Maartenlopen en zingen we de bijbehorende liedjes. De afgelopen tijd zijn er
4 peuters naar de basisschool gegaan, daarom is er weer volop plaats op beide groepen voor nieuwe peuters.
Wij zijn er op dinsdag- en donderdagochtend en op woensdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur voor alle
kinderen van 2 tot 4 jaar.
U bent van harte welkom om samen met uw peuter een kijkje te komen nemen op onze locatie
of u neemt contact met ons op via tel 06-30309616, e-mail; peuterstation@stichtingpeuterwerk.nl

Schaken

Afgelopen woensdag hebben twintig leerlingen meegedaan aan het
schaaktoernooi voor basisscholen. Dit toernooi wordt jaarlijks georganiseerd
door de plaatselijke schaakclub W.E.S. Dit was ongeveer de helft van het totale
aantal deelnemers. Er waren uiteindelijk finale rondes voor de groepen 4,5,6
en 7,8.
Chris Hes werd kampioen, en Hugo de Vries tweede in de finale groep van 7,8.
Eigenlijk waren ze gelijkwaardig. De jury gaf het voordeel aan Chris, omdat die,
vergeleken met Hugo, vaker met zwart had moeten beginnen. In de finale
groep van 4,5,6, behaalden Hagen en Liyem een gedeelde tweede plaats.
Super gedaan allemaal !
BSO SchoolB

Ieder jaar worden alle BSO locaties in Nederland bezocht door de GGD om te kijken of de BSO nog voldoet aan de
gestelde kwaliteitseisen.
Op 24 september heeft onze BSO bezoek gehad van GGD IJsselland. Onlangs kregen wij bericht dat wij (zoals altijd)
voldoen aan alle getoetste voorwaarden en eisen uit de wet Kinderopvang. Daar zijn we heel blij mee! U kunt het
hele rapport teruglezen op http://www.konn.nl/locaties/bso-schoolb

Het jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.
Hoe werkt het?
Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen
gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam,
schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de
aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download
dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem hem mee naar de afspraak met de intermediair.
Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de
website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Wat is het bedrag?
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de
benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt
eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. De intermediair
kan daar meer over vertellen.
Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder.

Talentenmiddag op SchoolB

De volgende nieuwsbrief komt uit op 4 december 2019

