NIEUWSBRIEF
Inhoud 2 juli 2018
Van de directeur, peuterstation, flying doctors
Van de directeur (meester André)
De laatste weken van het schooljaar staan vol met activiteiten. Het team heeft vrijdag een teambuildingsdag waar de
laatste zaken zoals de jaarkalender 2018-2019 worden vastgesteld. Ook staat ICT op het programma. Helaas is er geen
budget van OpKop om meer dan 1 device (chromebook/tablet) aan te schaffen. We zullen als team blijven nadenken
hoe we de taal- en rekenmethode digitaal kunnen uitvoeren, maar we roeien met de riemen die we hebben.
Volgende week woensdag is de juffen- en meesterdag met een geweldig programma voor de kinderen. Juf Ilona is flink
bezig om haar afscheid te organiseren. Ze heeft haar afscheidsbudget mede gebruikt om voor de kinderen leuke dingen
te organiseren. De donderdag staat in het teken van de musical in groep 8. In de avond zijn de kinderen het middelpunt
in theater ‘De Meente’. Ouders van kinderen die hun laatste kind van school B zien vertrekken worden van harte
uitgenodigd om met de directie in gesprek te gaan.
Tenslotte heb ik deels informatie over de groepsindeling en bezetting. Zoals vaker vermeld, zijn we afhankelijk van de
ontwikkelingen op andere scholen binnen OpKop. Op dit moment is nog steeds wat onduidelijk, maar wat vast staat,
kunnen we al melden. We willen het u niet langer onthouden, zodat u ook tijd heeft om te reageren.
Een WPO-student (vergelijkbaar met een arts-assistent in het ziekenhuis) is nog niet gevonden. De arbeidsmarkt wordt
krapper en dat merken we ook vanuit de PABO KPZ. Daarom waren er ook
acties.
Alle leerkrachten kunnen blijven en we mogen ook 2 ervaren en nieuwe
leerkrachten verwelkomen: Jeanet Perquin en Mariëlle v.d. Meer. Met
Jeanet en Bertha zijn er nog gesprekken gaande. De laatste informatie volgt
later.
Over de indeling van de groepen 6 en informatie over toetsresultaten voor
groep 7 en 8 is er een bijeenkomst op donderdag 12 juli a.s. om 17.00 uur.
U bent van harte welkom in de grote hal. Daar krijgt u meer uitleg van de
directie.
Overigens is Peter Hassing onze vliegende kiep als invalleerkracht,
muziekmeester, gymmeester en hij zal ook conciërgetaken verrichten. Peter
krijgt dus een andere rol waar hij zelf erg blij mee is. We kunnen hem nog lang niet missen in ons team. We betalen dit
voor een groot deel uit werkdrukmiddelen die verstrekt worden door het ministerie van onderwijs. Het team heeft bewust
voor de ‘vliegende keep’ gekozen conform het beleid van het ministerie. Er zijn nog plekken voor nieuwe leerlingen,
maar veel tijd voor rondleidingen is er voor de zomervakantie niet meer.
Groep

Aantal

Leerkracht

1-2A
1-2B
1-2C
3A
3B
4A
4B
5
6A
6B
7
8

18-24
18-24
18-24
24?
25?
18
18
28
17?
17?
26?
19?

Wijke Zoer (3 dgn.) + ?
Ingrid Adema
?
Annet Markenstein en Annie Oostenbrink
Veronique Klappe 3 dgn. + ?
Afra Roner 4 dgn. + ?
Pascalle Bollema (3 dgn.) + Nancy Hoekstra (2 dgn.)
Yaël Hensbergen (4,5 dag) + Mariëlle v.d. Meer (0,5 dag)
Judith Hup (3,5 dag) + Mariëlle v.d. Meer (1,5 dag)
Wolter de Lange (3 dgn.) + Mariëlle v.d. Meer (2 dgn.)
Gerrie Apperloo (4 dgn.) + Miriam Kist (wo.)
Emiel Slot

Peuterstation
De peuters van ’t Peuterstation werken tot aan de zomervakantie aan het thema, zomer!
Iedere dag kijken we samen naar het weer. Hoe ziet het er buiten uit? Is er regen? Schijnt de
zon? Waait het hard of zijn er alleen maar wolken? De kinderen hangen de wasknijper bij het
juiste plaatje.
In de speelruimte staat een tent met een parasol en een gevulde picknickmand, waar menig
kind al mee gepicknickt heeft in kleine groepjes of gewoon tijdens het eet en drinkmoment met
de hele groep. De zandtafel is gevuld met zand, schelpen en dieren zodat er een heus strand
is ontstaan. Kortom de zomer nodigt uit tot ontdekken en samen spelen!
Amref flyingdoctors
Tijdens de gouden weken en vredesweek besteden we aandacht aan Amref Flying Doctors.
Op 5 september a.s. zullen Hetty en Wouter iets vertellen over dit goede doel. Op 26
september wordt er een viltworkshop aangeboden als buitenschoolse activiteit. Meer
informatie volgt na de zomervakantie.
Planner
De planning voor dit schooljaar is bijna rond. Aan het begin van het schooljaar krijgt u de jaarkalender/schoolgids. De
studiedagen worden binnenkort bekend gemaakt. Dat zijn er 6; aansluitend aan vakantie of avond4daagse. De
onderbouwvrije dagen hebben we terug gebracht naar een aantal vrijdagen. De donderdagmiddag is komen te
vervallen. Op maandag 3 september a.s. begint het schooljaar!!!leinfeest
Zijn de boeken voor de zomervakantie al klaar gelegd of ingepakt voor de vakantie? Zomerlezen is goed voor alle
kinderen; zelfs in de zon… Enkele tips hier onder. De kinderen mogen hun leukste zomerleesfoto inleveren bij de
meester/juf na de vakantie. De leukste foto per groep wordt beloond met een boekenbon!!! Jullie doen allemaal mee
met deze wedstrijd toch? We kijken uit naar jullie foto’s.

