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Vooraf: ‘Hoor de wind waait door de bomen, hier in school waait zelfs de wind’. Gelukkig is
het nog niet zo erg. We staan nog met beide voeten op de grond.
De periode van Sint is wel weer aangebroken. Een gezellige periode, maar het zorgt ook
voor veel drukte en onrust. Je wilt als leerkracht ook graag gewoon aan het werk blijven.
Veel kinderen functioneren daar het best onder. In deze Vluchtpost natuurlijk de agenda, de
identiteit, de CITO en de overige opmerkingen.
Veel leesplezier.
De agenda:










Maandag 19 november: vrijwillige gesprekken
Woensdag 21 november: studiedag, alle kinderen vrij (zie flyer)
Maandag 26 november: schoen zetten groep 1/4
Donderdag 29 november: schoolschaatsen voor de groepen 6/8
Donderdag 29 november: Pietengym voor de groepen 3/5 in de sporthal
Maandag 3 en dinsdag 4 december: OPA
Woensdag 5 december: Sint op school, groep 0/1 van juf Lianne ook op school
Vrijdag 7 december: groep 0/1 van juf Lianne vrij, gewisseld met de woensdag
Maandag 17 december: Kerstviering in de kerk (gewijzigde datum)

Meester Jasper
Meester Jasper gaat ons na de kerstvakantie verlaten. Het werk van onderwijzer brengt hem
niet wat hij er van verwacht. Hij vindt de kinderen en de school super, maar de
werkzaamheden brengen hem geen plezier en dat is natuurlijk wel erg belangrijk. Hij heeft
voor een andere loopbaan gekozen. Daar hebben we natuurlijk respect en begrip voor. We
zijn voor groep acht druk aan het zoeken naar een goede oplossing.
PARRO:
De PARRO is in vol bedrijf, de meeste communicatie zal via deze app verlopen. We komen
vast nog kinderziektes tegen, maar dat hoort bij nieuwe dingen. Loopt u tegen dingen aan:
laat het ons weten, dan proberen we dat op te lossen. De gesprekken van maandag kunt u
inplannen via uw app. Dat kan nog steeds.
Sport:
We beschikken in de groepen 3/8 over twee vakdocenten gym. Daar zijn we blij mee. Deze
twee meesters organiseren donderdag 29 november ‘pietengym’. Dat is op de middag. Dat
betekent dat de groepen 3 ’s middags gaan gymmen i.p.v. ’s ochtends. Via de PARRO wordt
u op de hoogte gehouden. De groepen 6/8 gaan die dag schaatsen. Ook hier krijgt u via de
leerkracht meer info over. Een sportief dagje dus!

Onze identiteit:
De Dankdag was geweldig, echt iets om dankbaar voor te zijn. De kerstcommissie is
inmiddels gestart met de organisatie van de kerstviering. In de vorige Vluchtpost heeft u
kunnen lezen dat de viering is verplaatst naar maandag 17 december. Dit in verband met de
beschikbaarheid van de Immanuelkerk. De viering is ’s avonds.
In de groepen is iedereen bezig met de Samenleesbijbel. Omdat iedere groep zijn eigen
traject volgt, is het niet praktisch om dit allemaal te vertellen. Ons zendingskind was wel jarig.
Groep vijf heeft mooie tekeningen gemaakt en verstuurd. Zo geven we ons geloof ook
handen en voeten. Vergeet u op maandag de zending niet!
CITO:
De politiek was er wel klaar mee, de deskundigen ook (en daar vallen onze
kleuterleerkrachten zeker onder): de kleuter-CITO. Deze toets gaf geen goed beeld van de
ontwikkeling van de kleuter. Daarnaast zorgde de CITO voor veel frustratie en onzekere
kinderen. Maar goed nieuws! De CITO wordt in de groepen 0/1, ½ en 2 niet meer
afgenomen. Dat is in samenspraak gegaan met al onze scholen binnen de vereniging. De rol
van de leerkrachten en hun observaties wordt leidend. Op school gebruiken we daarvoor
onder andere het KIJK-systeem. Tijdens de tien-minuten-gesprekken komen de bevindingen
weer terug.
Overige opmerkingen:
 Wilt u voor ons creatief uur de volgende dingen sparen: blikken, doppen, dekseltjes,
klein ijzerwaar, schroeven, haakjes, enz. Geeft u ze maar mee aan uw kind, of lever
ze bij de groepsleerkracht in.
 Let u op uw kind als het gaat om Social Media? Check eens de appjes van uw
zoon/dochter.
 Het plein is weer keurig schoon geblazen. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de
ouderraad. Compliment!!
 Dezelfde ouderraad kan nog wel een nieuw lid gebruiken. Er hebben zich al twee
mensen aangemeld en daar zijn we blij mee, maar er is nog wel plek voor een derde
nieuweling. Meer info kunt u krijgen bij Stevina Vermeer (moeder van Sophie in groep
8), de voorzitter. Haar gegevens zijn:

Email-adres: stevina@casema.nl
06-29016191 (na 17.00 uur)
 De opzet van het luizen-controleren gaat in de toekomst veranderen. Iedere groep
(via de klassenouders) verzorgt zijn eigen controleurs. Dit alles wordt natuurlijk wel
centraal aangestuurd. We houden u op de hoogte in de decemberversie van De
Vluchtpost.
 Onze vier BHV’ers (Mireille, Inge, Leonie en Dick) zijn gehercertificeerd. Zo voldoen
we aan de wettelijke eisen. Voor de kerstvakantie gaan we nog een brandoefening
doen.
 In november/december houden we de leerling-enquête. De uitslag volgt in januari in
een speciale kwaliteitsbrief. Het gaat hierbij om de groepen 5/8.
Vriendelijke groet, ook namens het team, Dick Lanenga

