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Nieuw sbrief
BESTE OUDERS EN VERZORGERS
Wat een voorrecht om tijdens de week van het onderwijs mijn 25-jarig onderwijsjubileum te
mogen vieren. Vorige week donderdag werd ik compleet verrast door de erehaag op de
speelplaats van alle kinderen, collega’s en veel ouders. De kinderen hadden prachtige
bloemen geknutseld. Mijn kantoor lijkt wel een bloemenzee! Aan het einde van de middag
volgde nog een gezellige borrel met collega’s, bestuur, medezeggenschapsraad, ouderraad,
samenwerkingspartners van andere scholen en organisaties, oud-collega’s, familie en goede
vrienden. Dankjewel allemaal voor alle lieve woorden en felicitaties!!
Samen met het team en samen met u blijf ik me graag inzetten voor de veelzijdige
ontwikkeling van onze kinderen… Zodat ze nu én in de toekomst kunnen strálen!
Met vriendelijke groeten,
Monique van Ekert, directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Om ervoor te zorgen dat u als ouder weet welke regels we op school
hanteren en ook om ze onder de aandacht van iedereen te houden,
zetten we wekelijks één van onze zes schoolregels in de hoofdrol.
De regel die vanaf maandag na de vakantie centraal staat is:
“We werken samen”
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen,
ontstaan wel eens verschillen van mening. Dat is niet erg, maar juist
boeiend. We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat deze
verschillen er mogen zijn en dat je om toch samen te werken, ook
samen een oplossing kunt vinden. We hopen dat u dit onderschrijft
waardoor kinderen van goede voorbeelden op school en thuis kunnen leren

TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN
Direct na de herfstvakantie wordt de 3-jaarlijkse tevredenheidspeiling uitgezet onder:
- Ouders
- Leerlingen van groep 5 t/m 8
- Personeel
De leerlingen vullen de enquête digitaal in op school. Ouders krijgen de enquête op papier
mee naar huis. We hopen dat veel vaders en moeders de moeite nemen om de vragenlijst
binnen twee weken in te vullen en zo bij te dragen aan het nog beter en nog leuker maken
van onze school. De lijsten zijn beschikbaar in verschillende talen om de respons zo groot
mogelijk te laten zijn. Ouders die de ingevulde lijst inleveren bij juffrouw Marga op de
administratie ontvangen een kleine attentie voor de moeite en als blijk van waardering!
Alle lijsten worden uiteraard anoniem verwerkt. Dit gebeurt door een extern bureau. Een
aantal vragen zijn standaardvragen. Hierdoor kunnen we de uitslag voor een groot deel
vergelijken met andere scholen in Nederland.

KIND-OUDER-LEERKRACHT-GESPREKKEN
Veel ouders hebben digitaal ingeschreven voor de kind-ouder-leerkracht-gesprekken. Deze
vinden plaats in de weken na de herfstvakantie. Ouders die niet zelf hebben ingetekend,
ontvangen vandaag een briefje via hun kind én een mail van de
leerkracht wanneer hij/zij een gesprek met u en uw zoon/dochter
heeft ingepland. We vinden het namelijk belangrijk om met en
voor elk kind en zijn/haar ouder samen op te trekken in de
ontwikkelingsbegeleiding.
Een ultiem voorbeeld van Samenscholen!

SCHOOLFOTOGRAAF
De schoolfoto’s worden door de ouderraad verkocht op de volgende dagen en tijden:
Woensdag 9 oktober van 08.15 - 09.00 uur / 12.15 - 13.00 uur
Donderdag 10 oktober van 08.15 - 09.00 uur / 14.30 - 15.15 uur
Vrijdag 11 oktober van
08.15 - 09.00 uur / 12.15 - 13.00 uur
Prijzen: losse foto € 7,50, complete set € 9,50. Bij aankoop van 2 sets of meer kost de
gezinsfoto € 3,50. Na vrijdag gaan de foto’s terug naar de fotograaf. Dus kom op tijd
wanneer u de foto’s wilt kopen! Stichting Leergeld laat weten dat ouders die bij hen in het
bestand staan, de kosten voor de schoolfoto’s vergoed kunnen krijgen. U ontvangt een
betaalbewijs dat u bij hen kunt inleveren.
Veel ouders vinden het leuk om foto’s op social media te delen. Met portretfoto’s is dat ieders
eigen keuze en geen probleem. We vragen u groepsfoto’s niet te delen.
LEESBINGO’S
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 krijgen voor de herfstvakantie een leesbingo mee, om op
een leuke en gezellige manier thuis te lezen in de vakantie en/of voorgelezen te worden. Als
de leesbingo helemaal is ingevuld, mogen ze deze na de vakantie weer mee naar school
nemen en inleveren bij de juf (t/m woensdag 23 oktober).
En...het lezen wordt beloond met een kleine verrassing.

WINNAARS VOORLEESWEDSTRIJD
Tijdens de Kinderboekenweek werden in de groepen 3 t/m 8 weer voorleeswedstrijden
georganiseerd. Een krachtige impuls om kinderen extra te laten oefenen én om met plezier te
lezen. De winnaars van elke groep kregen naast de eer een boekenbon cadeau. Hieronder de
erelijst van degenen die zich een jaar lang voorleeskampioen mogen noemen:
Groep 3: Emin
Groep 6: Ingrid
Groep 4: Tara
Groep 7: Maud
Groep 5: Liz
Groep 8: Azra
Tijdens de schoolfinale tussen de winnaars van de groepen 7 en 8 wordt later bepaald wie
onze school mag vertegenwoordigen tijdens de voorleeswedstrijd van de Helmondse scholen.
EVEN VOORSTELLEN
Mijn naam is Angelique, ik ben 34 jaar, mama van Dylan en
Denzel. Ik heb me bij de ouderraad aangesloten omdat ik
betrokken wil zijn bij school en graag wil helpen zover ik kan.
De voorzitter van de ouderraad en de directeur hebben Angelique
al welkom geheten. Binnenkort sluit zij aan bij het volgende
ouderraadoverleg en de volgende activiteiten waar de ouderraad
bij betrokken is.
ONDERWIJSSTAKING
Omdat de onderwijsbonden opnieuw hebben opgeroepen tot staking op woensdag 6
november 2019, hebben we hierover op school uiteraard ook gesproken.Tenzij de minister
van ondewijs snel met (echt) extra geld voor verlaging van werkdruk en verhoging van
salarissen over de brug komt, gaat onze school ook weer staken. Het is de meeste collega’s
vooral te doen om de kwaliteit van onderwijs die we willen blijven borgen. We werken met
hoofd, hart en handen om kinderen te laten groeien, maar komen regelmatig handen tekort…
Letterlijk door het leraren- en vervangerstekort, maar ook doordat het vooral lijkt of er al
behoorlijk is geïnvesteerd in onderwijs, terwijl er op verschilllende fronten even hard is
bezuinigd…
We vinden het belangrijk u goed en tijdig te informeren en vragen u alvast rekening te houden
met een extra vrije dag voor de kinderen op 6 november. We hopen op uw begrip en rekenen
erop dat u het belang van kwalitatief goed onderwijs met ons deelt!
HERFSTVAKANTIE
We wensen alle kinderen en hun ouders voor komende
week een fijne herfstvakantie toe! We zien iedereen graag
weer op maandag 21 oktober!

