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VANUIT DE DIRECTIE 

Vorige week hebben we als team gebruikt als studieweek. 

Nadat ik voor de vakantie alle groepen had bezocht, zijn in deze week de ontwikkelgesprekken ge-

voerd met alle collega’s. Leerkrachten hebben ook gewerkt aan de voorbereidingen en analyses van 

hun eigen groep. 

 

Donderdag en vrijdag waren studiedagen voor alle collega`s. 

 

Dag 1 stond in het teken van de basis van ons onderwijs.  

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen en wat is 

daarvoor nodig. We hebben stil gestaan bij de rust in de 

school. Iedereen heeft nagedacht over de volgende vra-

gen: 

• Hoe bewaar je rust in de groep? 

• Hoe beperk je het lopen in de klas? 

• Hoe leer je kinderen om te gaan met uitgestelde aan-

dacht? 

• Hoe houd je je lokaal netjes en opgeruimd? 

 

Vervolgens hebben leerkrachten deze informatie uitgewisseld: leren van en met elkaar. 

Onze kernwaarden zijn: 

• Zelfstandigheid 

• Vrijheid in gebondenheid 

• Leren van elkaar 

• Zorgdragen voor elkaar 

• Voorbereide omgeving uitdagend en netjes 

 

Wat betekent dat voor onszelf als leerkrachten en hoe vertaalt zich dat naar een professione-

le organisatie die zich kenmerkt door: 

• Wij zien elkaar 

• Wij vertrouwen 

• Wij waarderen 

• Wij ontwikkelen 

• Wij investeren 

 

Het leverde mooie gesprekken op en heeft ervoor gezorgd dat we weer alle neuzen dezelfde 

kant op hebben. Zeker nu de school groter wordt, en er nieuwe collega’s bij komen, is het 

belangrijk dat iedereen dezelfde taal blijft spreken. 

 

AGENDA 

Datum      Gebeurtenis  

Vrijdag 3 december   Sinterklaas 

Maandag 6 december Studiedag, alle leerlingen vrij 
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De tweede dag stond in het teken van de leerteams.  

In ons jaarplan zijn een aantal doelen geformuleerd als het gaat om extra verdieping en ont-

wikkeling van bepaalde onderdelen van ons onderwijs. Ieder leerteam houdt zich bezig met 

één ontwikkeldoel.  

Alle leerkrachten hebben zelf gekozen aan welk leerteam ze gedurende dit schooljaar deel-

nemen. Het is aan het leerteam zelf om te bepalen hoe ze te werk gaan en waar zij de exper-

tise vandaan halen. Vrijdag hebben alle leerteams hun werkzaamheden en bevindingen aan 

elkaar gepresenteerd. Hierdoor werken we efficiënt aan de onderwijskwaliteit, ieder op onze 

eigen wijze, tevens blijft de verbinding bestaan door deze dagen waarop we elkaar op de 

hoogte houden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mede namens het team, een fijn weekend 

Conny Rijnen 
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JAARBEGROTING 

De financiële vertaling van onze schoolambities is opgenomen in de meerjarenbegroting 

2022-2025. 

 

De afgelopen tijd zijn we bezig geweest met de 

begroting voor 2022. Deze is inmiddels ook be-

sproken in de MR. 

In de begroting wordt rekening gehouden met 

de ontwikkeling van de school, zoals de verbou-

wing. 

 

Verdere investeringen zijn o.a. 

 

• Vervanging laptops 

• Groot onderhoud speelplaats 

• Inrichting MKC in overleg met Kinderstad 

• Aanvullen meubilair 

• Aanschaf digibord 

• Ventilatie en koeling (offerte is gemaakt) 

• Inrichting leerpleinen 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 

Voor het organiseren van extra activiteiten, zoals Sinterklaas, kerst, carnaval 

e.d. , vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. Deze bedraagt € 80,- en be-

staat uit twee delen. 

Het eerste deel betreft een bijdrage van € 40,- voor de activiteiten die samen 

met de OAC voor de kinderen worden georganiseerd. 

Het tweede deel betreft een bijdrage van € 40,- aan het schoolreisje (groep 

1/2) en het schoolkamp (groep 3 t/m 8). 

De ouderbijdrage incasseren wij via een automatische incasso. In de week van 13 november 

wordt de bijdrage voor de activiteiten geïnd. 

De OAC maakt jaarlijks een begroting en legt verantwoording af aan de MR. 

 

De bijdrage voor het schoolreisje/schoolkamp wordt begin maart geïnd. Hierover zullen wij u 

tijdig informeren. 

 

Als u nog geen machtiging heeft afgegeven, neem dan contact op met de administratie 

(aanwezig, maandag, dinsdag en donderdag) 

 



OUDERMEMO 

NUMMER 6 - 11 NOVEMBER 2021 

ALLERGIEËN 

Graag willen wij een overzicht van de allergieën/diëten (ook in verband 

met geloofsovertuigingen) per groep, zodat wij hier rekening mee kunnen 

houden met traktaties tijdens activiteiten. 

Zeker de komende maand met Sint en Kerst is het heel belangrijk dat de-

ze lijst weer up to date is.  

Wij verzoeken u eventuele allergieën/diëten zo spoedig mogelijk door te geven aan de leer-

kracht van uw zoon of dochter. 
 
 

JUNIOR EINSTEIN 

Alle kinderen die lid zijn van de bibliotheek kunnen gratis online oefenen met 

de materialen van Junior Einstein. 

In de bijlage een brief met meer informatie hierover.  

NAAR HET THEATER 

Wat een fantastische ervaring! Afgelopen maandag 

is groep 3/4 is naar het theater geweest. Het was een 

vrolijke en indrukwekkende voorstelling. De kinderen 

hebben genoten. 


