school de Ontmoeting

Nieuwsbrief
Hierbij leest u nieuwsbrief 3 van het schooljaar 2018-2019
In deze nieuwsbrief treft U de volgende onderwerpen aan:
1.Stand van zaken…
2.Afscheid en welkom
3.Oudergspreken
4.Prettig met elkaar omgaan
5.Persoonsgegevens en contactgegevens
6.Wist u dat…
7.Bibliotheekzaken…
8.Eerste MR vergadering schooljaar 2018-2019
9.Te verwachten in de komende weken.
1. Stand van zaken…
De ‘opstartperiode’ van schooljaar 2018-2019 zit er al weer bijna op. De voortgangsgesprekken
worden op dit moment gehouden. Hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief meer.
Ondertussen stevenen we in alle groepen af op de herfstvakantie.
In de eerste periode van dit schooljaar hebben we afscheid genomen van juf Brenda en van juf
Maaike en de nieuwe leerkrachten zijn inmiddels in hun nieuwe groep begonnen. Ook daarover leest
u in deze nieuwsbrief meer.
De groepen 4 tm 8 hebben gewerkt aan het thema ‘reizen’ bij Topondernemers. Vóór de
herfstvakantie wordt dit thema afgesloten. Inmiddels zijn we begonnen aan de ‘Kinderboekenweek’ die
dit jaar in het teken staat van ‘vriendschap’. Na de herfstvakantie starten we met het thema ‘derde
wereld’.
Natuurlijk wenst het team van de Ontmoeting u en uw kinderen alvast een leuke herfstvakantie toe!

2. Afscheid en welkom
Het is u vast niet ontgaan dat wij vorige week afscheid hebben genomen van juf Brenda en juf Maaike.
Overdag hebben zij op school afscheid genomen van de kinderen, en ook van heel veel ouders. Op
vrijdagavond hebben we met het team een hele leuke afscheidsbijeenkomst gehad. Dat was voor alle
betrokkenen heel bijzonder, wij hopen dat Maaike en Brenda hier tevreden op terug kunnen kijken. Wij
wensen hen alle succes op hun nieuwe werkplek.
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En daar zit ook meteen een start voor nieuwe collega’s aan vast: Juf Sabine is gestart in groep 1-2
nadat zij al heeft mee kunnen kijken en kennismaken toen juf Maaike er nog was. Juf Sophie is gestart
in groep 6-7, daar staat zij nu samen met meneer Maikel. Juf Sophie was niet helemaal onbekend, zij
is begin dit schooljaar als nieuwe collega gestart bij ons op school.
De werkzaamheden van juf Sophie worden nu overgenomen door juf Marnica. Ook zij is niet
onbekend, en dezelfde taken heeft zij vorig schooljaar ook al mogen uitvoeren.
In elk geval heten wij ze hartelijk welkom en wensen wij hen allen heel veel werkplezier op onze
school.
3. Oudergesprekken
Op dit moment zijn de oudergesprekken in volle gang. Vanaf dit schooljaar hebben we een paar
(kleine) wijzigingen aangebracht. Vorig jaar hebben we een proef gedaan om voor de gesprekken 10
minuten uit te trekken. Dat is goed bevallen, hopelijk ook voor u. Voor de groepen 3 en 8 blijven de
gesprekken 15 minuten.
En wanneer er meer tijd nodig is kan dat natuurlijk nog steeds.
De eerste gespreksronde heette tot nu toe “voortgangsgesprek”. Wij noemen dat vanaf nu
“afstemmingsgesprekken”. Dat geeft veel beter weer wat wij graag in deze gesprekken doen: niet
alleen de leerkracht vertelt, maar juist ook de ouder vertelt over het kind. We spreken af wat we het
komende schooljaar van elkaar kunnen verwachten. Voor deze gesprekken krijgen alle ouders een
uitnodiging.
De gesprekken in januari staan vooral in het teken van de toetsresultaten en de rapporten. Ook
hiervoor krijgen alle ouders een uitnodiging.
De rapportgesprekken in juni zijn facultatief: u kunt zelf aangeven of u graag een afsluitend gesprek
met de leerkracht(en) voert. En als de leerkracht u nog graag wil spreken dan maakt de leerkracht in
elk geval een afspraak met u.
De kinderen krijgen in januari en aan het eind van het schooljaar de rapporten mee naar huis voordat
de gesprekken zijn ingepland, zodat u ruim op tijd deze informatie heeft.

4. Prettig omgaan met elkaar
We vinden het belangrijk dat alle kinderen leren hoe ze prettig met elkaar om kunnen gaan en met
een fijn gevoel naar school gaan. Om dit te bereiken zijn we enkele jaren gelden gestart met
groepsdynamisch onderwijs (GDO). In alle klassen gelden dezelfde hoofdregels; wij gaan prettig met
elkaar om, wij gaan correct met elkaar om en ik lever een bijdrage. Elke week houden we een
sociokring waarin besproken wordt wat er goed ging en wat er beter kan. De kinderen leren elkaar een
compliment te geven. Verder praten we conflicten volgens een gespreksdriehoek uit. De kinderen
leren hierbij vragen te stellen aan elkaar en het (met hulp van de leerkracht) prettig op te lossen.
Helaas komt het soms voor dat een conflict niet prettig wordt opgelost of kinderen elkaar pijn doen of
pesten. Kinderen zijn verplicht dit te melden, zodat wij als leerkrachten hierop actie kunnen
ondernemen. In eerste instantie is de groepsleerkracht hierbij het aanspreekpunt. We werken volgens
een pestprotocol. Deze kunt u vinden in de schoolgids op onze website. Mocht een pestprobleem voor
een kind onvoldoende zijn opgelost, dan kunt u of uw kind contact opnemen met de leerkrachten die
schoolcontactpersoon en pestcoördinator zijn. Voor onze school zijn dit juf Virry en juf Birgit. Zij
kunnen luisteren en samen met de groepsleerkracht bekijken wat er voor een kind nodig is om weer
met een prettig gevoel naar school te gaan.
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5. Persoonsgegevens en contactgegevens
De invoering van de nieuwe wet op bescherming persoonsgegevens betekent dat wij meer gegevens
van u nodig hebben om hier goed invulling aan te kunnen geven. Dat is ook de reden waarom sinds
kort het inschrijfformulier is aangepast. Maar voor kinderen die al op school zitten, of langer geleden
hebben ingeschreven is natuurlijk het oude formulier ingevuld.
Daarom vragen wij aan u als ouders om eenmalig, voor elk kind, het aanvullende formulier in te vullen.
Natuurlijk snappen wij dat dat veel werk kan zijn, maar wij hopen heel erg op uw medewerking in
deze. Het helpt ons om de juiste manier met uw gegevens en die van uw kind om te gaan.
De onderdelen waar u wel of geen toestemming voor geeft kunt u op elk moment wijzigen; dat moet
wel schriftelijk gebeuren bij de directie.
Jaarlijks zullen wij u vragen om de gegevens te controleren en waar nodig aan te passen.
Na de herfstvakantie krijgen alle kinderen dit formulier mee naar huis om in te vullen.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

6. Wist u dat…
-het deze week “De week van de opvoeding” is en daarom wij als team pedagogisch ondersteuners
alle ouders een complimentje geven? In de bijlage leest u daar meer over.
-dat het op 31 oktober weer Halloween is? Voor de kinderen is er van 17.30-20.00 Trick or Treat op
deze dag. Ze kunnen zich, voor 27 oktober, hiervoor opgeven via halloweentochtwh@gmail.com. Ze
ontvangen dan een kaartje met huizen in de wijk waar ze kunnen aanbellen voor iets lekkers. Liefst
natuurlijk mooi verkleed en geschminkt! .
In tegenstelling tot voorgaande jaren is er geen vast begin en eindpunt. De kinderen kunnen
zelfstandig (met hun ouders) de huizen langs gaan.
Opgeven is noodzakelijk, zodat we weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten! Meer informatie
vindt u in de bijlage.
-dat de leerlingen van groep 8 van gewone witte a-4tjes een zo hoog mogelijke toren moesten bouwen
die 10 seconden lang een gewicht van 100 gram kon dragen? Iris Köhler en Dite van Dijk hadden de
hoogste en de stevigste constructie gebouwd en zijn dus de winnaars!
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7. Bibliotheekzaken…
De kinderboekenweek begint weer! Graag willen we jullie attenderen op verschillende activiteiten in de
centrale bibliotheek. Alle oudste leerlingen van een gezin hebben een brief met de uitnodiging van de
bibliotheek ontvangen.
Graag willen we vragen of er ouders, verzorgers, opa’s, oma’s of andere belangstellenden ons
incidenteel kunnen helpen met de uitleen van bibliotheekboeken. De uitleen vindt plaats op school op
maandag en dinsdag ochtend van 8.45u tot ongeveer 10.15u. Het is als inval voor wanneer de vaste
vrijwilligers verhinderd zijn. Mocht je vragen of interesse hebben in deze gezellige activiteit, meld het
bij de leerkracht van uw kind, of laat het weten aan juf Marloes ( ma-di-vr).

8. Eerste MR vergadering schooljaar 2018-2019
Op maandag 24 september 2018 heeft de MR in de nieuwe samenstelling voor de eerste keer
vergaderd.
De huidige MR geleding bestaat uit:
Ouders: Filip Lijnen, Ayten Üstüner en Stefan de Haan
Personeel: Marianne van der Veen, Brigitte Soproni en Maikel ten Kate
In de vergadering zijn de volgende punten besproken:
•
Handboek MR
•
Terugblik 2017 – 2018
•
Ontruimingsplan
•
Sollicitatieprocedure
De volgende MR vergadering staat gepland op maandag 5 november 2018 met aanvangstijd: 19.00
uur.
9.Te verwachten in de komende weken:
12 okt.: viering groepen 4/5a, 4/5b, 6/6b, 8
3 tm 14 okt.: Kinderboekenweek
15 tm 19 okt.: herfstvakantie
24 okt.: Juf Marianne jarig
24 okt.: inloop groep 1-2
6 nov.: MR vergadering
2 nov.: nieuwsbrief 4
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