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Nu de eerste week voorbij is, alvast een extra nieuws bericht.
De groepen zijn lekker gestart. Je merkt al goed dat de kinderen gewend zijn aan het continurooster en dat is fijn. De
kinderen uit groep 1 van harte welkom. We hopen dat zij ook snel gewend zijn op school.
Ik wil u wel alvast melden dat er op donderdag 5 oktober een landelijke staking voor het onderwijs
gepland staat. Ons bestuur van Ronduit staat achter deze staking en als school moeten we met elkaar
nog bespreken of de school die dag ook dicht gaat. Voor u is het belangrijk om er alvast rekening mee
te houden dat de kinderen die dag niet naar school kunnen als we besluiten om ook te gaan staken.
Met die actie wil het PO-front – waarin vakbonden, PO in Actie en PO-Raad samenwerken - de politiek duidelijk maken
dat de sector primair onderwijs aantrekkelijker moet worden om een tekort aan leraren te voorkomen. Ook Ronduit
wil dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en rechtvaardige salariëring en minder
werkdruk in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Kennismakingsgesprekken.
In de week van 18 september zijn de kennismakingsgesprekken in de groepen 2 t/m 8. Kinderen vanaf groep
5 worden ook verwacht bij dit gesprek, omdat we het belangrijk vinden om met het kind en de ouder te spreken in
plaats van over het kind. De gesprekken starten vanaf 15.00 uur en de gezamenlijke avond is op donderdag.
De planning staat dinsdagmiddag klaar in digiduif. U krijgt een uitnodiging via digiduif. Wilt u voor as. vrijdag
inschrijven? Als u niet inschrijft, krijgt u van ons een datum en tijd. Het is belangrijk om aan het begin van het jaar
een gesprek te plannen. We vinden het belangrijk hoe uw kind het nieuwe jaar ervaart en of er dingen zijn waar we
rekening mee moeten houden of wat een leerkracht is opgevallen in de eerste weken.
De kinderen uit groep 1 hebben standaard al een gesprek na 6 weken en als dit al geweest is, dan zijn er in
november weer gesprekken. Natuurlijk kunt u altijd om een gesprek vragen als dat gewenst is.

Folders.
Elk jaar krijgen we als school folders voor abonnementen of trainingen voor kinderen. We delen ze niet uit, maar
leggen ze bij beide ingangen klaar, zodat u zelf een keuze kunt maken.

Opwachten van de kinderen.
De leerkrachten uit de groepen 1/2 gaan om 14.00 uur met de kinderen mee naar buiten. Ze blijven bij de leerkracht
tot de leerkracht of de kinderen hun ouder gezien hebben. Ze wachten altijd achter de gele streep.

Klassenouders.
We willen dit schooljaar starten met klassenouders in elke groep. We merken dat de ouders in de ouderraad al veel
taken hebben en het is soms best lastig om ouders te vinden voor verschillende activiteiten.
Klassenouders zijn ouders die gedurende een periode van 1 jaar het contact tussen ouders en leerkrachten
onderhouden. Ze vormen een brug tussen de klas en de ouders. Soms zijn meer ouders per groep samen
klassenouders. Het kan zijn dat u benaderd wordt door de leerkracht met de vraag of u klassenouder wilt zijn.
Wat kunnen de taken zijn van klassenouders?

Een schakel tussen leerkracht en ouders voor:
•
•
•
•
•
•

opvang en wegwijs maken van nieuwe ouders.
aanspreekpunt voor ouders.
ouders verwijzen naar de juiste persoon binnen school als ze vragen, opmerkingen of klachten hebben. Wij
willen graag dat ouders eerst naar de eigen leerkracht gaan, als het nodig is daarna de directeur.
Het regelen van vervoer bij uitstapjes.
Hulp bij voorbereiding/ mede organiseren van feestdagen/ spelletjesdagen, ouderavonden, afscheidsavonden
enz.
Het inschakelen van hulpouders uit eigen klas bij allerlei activiteiten.

Welke kwaliteiten zijn van belang?
Klassenouders zijn voor zowel de leerkracht als voor de ouders belangrijk. Het is van belang dat klassenouders vooral
ook andere ouders bij activiteiten in de groep of op school betrekken en hier een stimulerende rol spelen.

Playgrounds
We zijn gestart met een speciaal traject over het buitenspelen in de pauzes voor de groepen 3 t/m 8. Er wordt
geobserveerd tijdens het spelen en ze gaan allerlei leuke spellen introduceren bij de kinderen. Op deze manier willen
we stimuleren dat kinderen actief bezig zijn tijdens de pauzes en lekker bewegen. U hoort het vast nog wel van uw
kind.
In het kader van dit speelpleintraject willen we ook graag het schoolplein aanpakken. Op zaterdag 23
september zoeken we ouders die van 10.00 uur tot 12.00 uur willen helpen met snoeien, vegen en
spellen met betonverf schilderen. In de gang bij de kleuters hangt een intekenlijst of u kunt mij mailen.
Wilt u een schep, bezem, heggenschaar, snoeischaar en een mes voor tussen de tegels meenemen?
Vele handen maken licht werk! U komt toch ook even helpen? Vaders zijn ook van harte welkom! De
koffie staat klaar.

Logopediste
Leonie is gestopt als logopediste en er is op dit moment nog niemand beschikbaar, helaas.

Stiptheidsacties
Nu het schooljaar weer begonnen is, willen we graag op tijd beginnen. De bel gaat om 8.20 uur en als de tweede bel
gaat om 8.27 uur, dan willen we graag beginnen met de lessen. Later beginnen is verlies van onderwijstijd. Dit geldt
voor alle groepen.
Nu zijn er kinderen die regelmatig te laat komen. Dit is heel storend voor de groep en de leerkracht, omdat een ouder
dan ook vaak nog even iets wil zeggen en de leerkracht al begonnen is met de les.
Bij de kleutergroepen hangt ook een schrift waar korte mededelingen in gezet kunnen worden. De woensdag is wel
inloop, maar dat betekent niet dat we later beginnen in de groepen 1/2.
Vanuit leerplicht hebben we een kaart gekregen die we aan de deur kunnen hangen met de tekst: Helaas te laat.
Als die aan de deur hangt, mogen de kinderen niet naar binnen en moeten wachten tot de leerkracht ze naar binnen
laat. We gaan er van uit dat het niet nodig is! Natuurlijk geldt dit niet als uw kind naar de dokter geweest is.
Als u vragen heeft, komt u gerust even langs!
Vriendelijke groeten, ook namens het team.
Ingrid IJsseldijk

