NIEUWSBRIEF
Inhoud 18-09-2018
Van de directeur, muziek, BSO.
Van de directeur (André Lammers)
Na de eerste 2 weken nu pas de 2-wekelijkse nieuwbrief. Dit heeft te maken met de laatste alinea. Dit kan ik nu pas
bekend maken. In deze 3e week zijn er tal van activiteiten die we met elkaar kunnen beleven. U kunt denken aan de
vredesweek en het pleinfeest. Deze week zijn de prijswinnaars beloond met een boek. De foto’s zijn prachtig
geworden en te bewonderen in de school. Dank voor het enthousiasme. (zie foto met prijswinnaars)
De vredesweek en de gouden weken zijn in volle gang en we hebben veel
startgesprekken gehouden. We zijn blij met de goede reacties en we gaan met de
kinderen en ouders met de doelen voor het komende half jaar aan de slag.
Opbrengsten op het gebied van rekenen/taal, maar ook zeker opbrengsten op
sociaal emotioneel gebied. De kleinere groepen en dubbele groepen zijn heel
prettig voor de leerkrachten, ouders en kinderen. We zijn er erg blij mee.
De laatste tijd worden we werkelijk overladen met berichten over workshops voor
kinderen. Wij stimuleren kunst- en cultuur, sport en schaken o.i.d. Het is moeilijk te
bepalen waar de grens ligt. Ik kies er nu voor om dit alleen nog op te hangen of via
de groep te verzenden. Het hoort niet thuis in de nieuwsbrief. Als er folders zijn die
niet in strijd zijn met de onderwijsdoelstellingen en BSO-aanbod, blijven we deze
uitdelen aan de kinderen. U hoeft er niets mee te doen.
Voor het pleinfeest krijg ik alarmerende berichten uit het team en van de
ouderraad. Er zijn zeker nog 10 hulpouders nodig. U kunt zich alleen aanmelden
bij de leerkracht; dan krijgt u een leuke taak. Het is morgen mooi weer en we
hopen op een prachtig feest met elkaar.
Meester Peter is – zoals u weet – vliegende keep. Afra en Yaël coördineren met de directeur de onderbouw (1-4) en
de bovenbouw (5-8). Miriam is verantwoordelijk voor de zorg en HGPD-cyclus. De orthopedagoog van OpKop is
helaas vertrokken; er wordt een nieuwe gezocht. De volgende HGPD-gesprekken zijn op 3 oktober a.s. De ouders zijn
er al voor uitgenodigd. Heeft u ook belangstelling voor de HGPD-cyclus? U kunt contact opnemen met Miriam.
In één van de vorige nieuwsbrieven is gemeld dat ik bij het bestuur heb aangedrongen om zo spoedig mogelijk een
opvolger te vinden. Ik ben bestuurder van 18 scholen in de Krimpenerwaard e.o. en de opdracht zou aanvankelijk
voor de zomervakantie afgerond zijn. Zeer binnenkort krijgt u informatie over de opvolging, want het is gelukt. U hoort
wanneer mijn opvolger gaat starten. Hij heeft er ongelofelijk veel zin in.
Kom je ook bij en met mij muziek maken?
Ik heb muziek als grootste passie. Ik ben al jong begonnen met zingen en gitaarspelen en heb les gehad van
geschoolde leraren. Ik heb veel ervaring opgedaan in diverse showorkesten en daarin ook veel artiesten begeleidt.
Ik wil graag zijn passie met jou delen. In mijn professionele studio geef ik niet alleen les, maar neem ik ook regelmatig
jouw vorderingen op, zodat je het thuis kunt laten horen. Hoe cool is dat! Je kunt bij mij terecht voor gitaar-, bas- en
zangles. Wil je niet alleen, kom dan gezellig met een vriendje op vriendinnetje.
Neem in september contact met mij op voor een gratis proefles en bepaal daarna of het ook iets is voor jou. Je kunt
mij bereiken via telefoonnummer 06 24721544 of e-mail jeffreyvanheuven@live.nl. Neem ook een kijkje op mijn
facebook of instagram account JeeKaa. Zie ik je snel?
BSO (door Els Heibrink)
Sinds de 3 september is de BSO op School B weer actief. Wij vinden het fijn om iedereen weer te mogen
verwelkomen. De eerste weken na de vakantie werken wij vanuit het thema; Back to School. Binnen dit thema
besteden we aandacht aan elkaar, zetten wij de jarigen van de afgelopen 2 maanden in het zonnetje. Luisteren we
naar de vakantieverhalen en spelen en werken we samen om weer aan elkaar te wennen. Zo worden er dance battles
gehouden, werken de kinderen samen tijdens het James Bond Spel en bakken ze samen koekjes!

