OKTOBER 2017

De nieuwsbrief van oktober. Vol informatie en foto’s over Jeelo, de verdeling van groep 1-2 en 3 en de
leerlingenraad.

Staking op de dag van de leraar 5 oktober
U heeft eerder van ons een brief gehad waarin we hebben aangekondigd op donderdag 5 oktober te
staken. De school is dan dicht…. net zoals veel scholen in onze omgeving.
Uiteraard hebben we in het team besproken waarom we gaan staken. Is het voor het salaris… of is er
meer aan de hand? De leerkrachten geven allemaal aan dat vooral de investering in het onderwijs om
de werkdruk te verlagen voor hun doorslaggevend is. Meer handen in de klas om passend onderwijs
voor alle kinderen mogelijk te maken. Het beroep leerkracht weer aantrekkelijk maken zodat jonge
mensen kiezen voor dit prachtige vak.
Het besluit om te staken op onze school is unaniem. Iedereen staat achter de actie en donderdag
vertrekken we met 9 collega’s naar Den Haag.

Welkom op school
In groep 1-2 bij juf Anne-Marie is Yassir gestart. We wensen hem een heel fijne
schooltijd, vol met leerzame ervaringen en mooie vriendschappen.

Kim de Jong
Het zwangerschapsverlof van Kim is bijna afgelopen. Kim start weer op maandag 9 oktober. Ze staat
op maandag afwisselend in groep 3 of werkt aan haar taken als bovenbouwcoördinator. Op dinsdag is
ze de ene week in groep 7 en de andere week in groep 1-2. Op woensdag (in de oneven weken) gaat
ze zich richten op Jeelo. Ze heeft dan tijd om extra te arrangeren voor de kinderen die meer uitdaging
nodig hebben. Deze kinderen gaan niet meer naar de plusklas, maar krijgen op school extra aanbod.
We wensen Kim veel succes en zijn blij dat ze weer terug is.

Jeelo
We hebben de afgelopen weken gepraat en gewerkt aan het project “Leren voor later” Op woensdag 4
oktober van 11.30 uur is de afsluiting van het project. We doen dat met een talentenoptocht door de
school. Op de speelplaats voor de school geven de kinderen in groepen een presentatie aan elkaar en
aan de ouders. U bent van harte welkom om hiernaar te komen kijken.

Groep 7 en 8 houden een referendum

groep 5 en 6 maken een tijdlijn

Groep 1-2-3
Vorig schooljaar hebben we u geïnformeerd over de indeling van de groepen 1-2 en 3. We zijn gestart
met een kleine groep 3 van 19 kinderen. We weten dat groep 1-2 (nu 24 kinderen), in de loop van het
schooljaar volloopt tot over de dertig. Onze ervaring is dat sommige kinderen die nu in groep 2 zitten
halverwege het schooljaar toe zijn aan meer uitdaging. Dit kan natuurlijk in groep 1-2, maar u begrijpt
dat het met een volle groep moeilijker is om dit te realiseren. De kinderen en leerkrachten van groep
1-2 en groep 3 werken nu al veel samen. Vandaar dat we bekijken welke kinderen eraan toe zijn om,

na de kerstvakantie, in groep 3 gaan starten. Voor alle duidelijkheid: Deze kinderen beginnen niet
eerder aan het leesproces of aan de andere methodes in groep 3. Deze kinderen blijven groep 2. De
groep wordt dan een 2-3 combinatie. De kinderen werken, net als nu in groep 1-2 en 3, veel in
hoeken op hun eigen niveau en aan hun eigen doelen. We begrijpen dat u hierover vragen heeft.
We houden daarom op 14 november van 19.30 tot 21.00 uur een informatie-avond voor de ouders
van groep 1-2 en 3.
Heeft u van tevoren nog vragen hierover dan kunt u daarmee altijd bij de directie terecht

Schoolfruit
Ook dit jaar mogen we meedoen met het EU schoolfruitproject. Een mooie
manier om het eten van fruit en groenten te stimuleren bij de kinderen.
Vanaf week 46 t/m week 16 krijgen we drie keer per week gratis fruit voor
alle kinderen op onze school. Het is nu nog niet bekend welke dagen dit zijn.

GMR: Oproep voor nieuwe kandidaat namens de ouders
Wat is de GMR?
GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR bestaat uit acht leden.
Vier ouders en vier leerkrachten. Van iedere school binnen de stichting SKOH is er één ouder en één
leerkracht afgevaardigd.
Wat doet de GMR?
Ze bespreekt de aangelegenheden die alle of een meerderheid van de scholen betreft.
De GMR heeft een rol in het:



Toetsen van het voorgesteld beleid
Toetsen van de evaluatie van de uitvoering van bestaand beleid
Medezeggenschap betekent met het bestuur meepraten, meedenken, vooruitzien en initiatief nemen.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is een beleidstoetsend orgaan. Dit betekent dat zij
recht op instemming en advies hebben met betrekking tot het beleid van SKOH.
Op dit moment zit Mark de Vos als ouder-afgevaardigde in de GMR.
Hij geeft aan met deze taak te willen stoppen. Mark heeft het werk in de GMR met veel deskundigheid
en betrokkenheid gedaan. We zullen zijn inbreng missen.

U begrijpt dat we op zoek naar een nieuwe kandidaat. Heeft u interesse of wilt u meer informatie dan
kunt u zich melden bij de secretaresse van de MR, suzanne.merkx@skoh-haaren.nl

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid valt of staat met goede contacten tussen de school en de ouders. We hebben
hetzelfde belang: het welzijn van het kind. Als school vinden we het belangrijk om u te informeren over
ons onderwijs. Maar ook om uw mening te horen over de richting en de keuzes die we maken.
In de MR hebben we gesproken over de drie pijlers die we hanteren om u als ouder zo goed mogelijk
te betrekken bij het onderwijs voor uw kind.
Pijler 1 is het geven van informatie en voorlichting. Dit speelt vooral bij de invoering van nieuwe

projecten of ideeën.
Pijler 2 is het meepraten en uw mening geven in ouderpanels over keuzes die we willen maken of
gemaakt hebben.
Pijler 3 is het ontmoeten. Dit gebeurt bij de kerstactiviteit en op het einde van het schooljaar bij de
ouderbedankactiviteit.

Leerlingenraad

De nieuwe leerlingenraad stelt zich aan u voor. Dijn en Joep (groep 5), Ties en Tessa (groep 6), Renske
en Teun (groep 7), Améhly en Felix (groep 8). Samen zetten ze dit schooljaar hun schouders eronder
om de belangen en ideeën van de leerlingen te behartigen.

Huur koffiekan
De OR heeft een paar jaar geleden een grote koffiekan aangeschaft. Deze komt goed van pas tijdens
activiteiten waarbij veel ouders op school zijn. U kunt deze kan ook huren, de kosten zijn dan 7,50
euro. U kunt hiervoor terecht bij de voorzitter van de OR Jane van Gaal ppfvgaal@home.nl.
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Jarig
Tijn uit groep 6

Voorlichtingsavond Vormsel voor
ouders groep 7 en 8 19.30 uur
Afsluiting Jeelo:
Leren voor later 11.30- uur
Dag van de leraar
Staking leerkrachten
De school is dicht
Viering groep 7

Ilja uit groep 5

Laura uit groep 6
Opening Jeelo
Veilig helpen
Geloofsgesprek Vormsel groep 7 en 8
voor de kinderen

Benthe uit groep 4

Herfstvakantie
Guusje uit groep 1-2

Lars uit groep 3
Julian uit groep 8
Mick uit groep 4
Geloofsgesprek Vormsel voor ouders
groep 7 en 8 19.30 uur
Luizencontrole
Krachtgroep
Luuk uit groep 5
Milan uit groep 5
Renske uit groep 7
CITO B8

Belangrijke data in november 2017:
6 november MR 19.30 uur
8 november Willibrordusdag en schoolontbijt
10 november viering groep 3
20-21-22 november kind-oudergesprekken
22 november dansfestijn groep 7

NIEUWS UIT DE OMGEVING

Dart toernooi op vrijdag 1 december van 19 – 23 uur
Ons Café houdt, net als vorig jaar, een darttoernooi voor de jeugd van 11 tot 17 jaar.
Het toernooi is dit jaar op vrijdag 1 december. Het is een toernooi voor jongens en meisjes. Bij
voldoende deelname gooien jongens en meisjes apart.
Om de kosten te drukken willen we graag vragen of er ouders bereid zijn om hand en span diensten te
verrichten. Dit kunnen verschillende taken zijn. Als je leuk vindt om iets te doen/helpen dan hoor ik dat
graag!
Opgeven kan, tot zondag 26 november, via onscafe@ziggo.nl. De kosten zijn €5,- per persoon. Dit is
inclusief een drankje en een hapje.
Geef je op en maak deze leuke avond mee!!
Groetjes Michel van de Sande
Ons Café Esch
06-19858035

