‘Een warm nest geeft kinderen vleugels.’
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Vooraf:
De afgelopen weken is er weer hard gewerkt door de leerlingen en het team van De Vlucht. En dan is
het opeens herfstvakantie. Gezien de hoeveelheid bladeren op het plein komt dit seizoen er
inderdaad aan. In deze Vluchtpost vindt u de agenda, info over onze identiteit, het lerarentekort en de
overige zaken. Veel leesplezier!
De agenda (raadpleegt u ook het boekje):
maandag 25 oktober: luizencontrole
dinsdag 2 november: jaarvergadering AC en MR, info en agenda volgt
woensdag 3 november: Dankdag
donderdag 4 november: bezoek leerplichtambtenaar
Onze identiteit:
We lezen en vertellen nog steeds uit Genesis, de verhalen van Jacob en Esau. Daarna volgen de
prachtige verhalen van Jozef. Het thema is: In je Dromen. In de andere bijlage vindt u de nieuwsbrief
van Kind op Maandag.
De psalm van november is: Ps. 145:1, beide berijmingen. Daarnaast zingen we natuurlijk liedjes die
aansluiten bij het thema en de Dankdag van 3 november.
Absenten via de PARRO:
Na de vakantie kunt u uw kind ziekmelden via de PARRO. Het is hierbij belangrijk dat u zelf een
toelichting geeft. Bellen mag natuurlijk ook nog! We experimenteren hiermee tot de kerst en hakken
dan de knoop door. Heeft u feedback? Loopt u tegen dingen aan? We horen het graag!
Het lerarentekort:
U leest er veel over in de media; er is een groot lerarentekort in Nederland. Dit landelijke probleem
gaat nu ook serieus spelen in Bunschoten (zie nieuwsbrief van het bestuur). Dat heeft een aantal
consequenties:
1. Op De Grondtoon is een vacature die moeilijk is te vervullen. Binnen onze schoolvereniging
VCO is gekeken naar diverse opties. Omdat ze op zoek waren naar een rekenspecialist, is juf
Maralie gevraagd om daar tijdelijk twee dagen te komen werken. Dat zijn de maandag en de
dinsdag. Juf Iris, zij is bekend van de groep 1/2A, gaat deze twee dagen vervullen. Zo kunnen
we de continuïteit van ons onderwijs waarborgen. De ouders van de groep van Maralie en de
MR zijn inmiddels ingelicht.
2. Er zijn op De Vlucht geen invallers beschikbaar voor als er een leerkracht ziek wordt. We
zullen het op een andere manier moeten invullen. Vooral op de maandag en de donderdag is
de spoeling dun. Gelukkig zijn er diverse leerkrachten bereid gevonden om op hun vrije dag
eventueel in te vallen. Ook kunnen we onze onderwijsassistenten inzetten (er is dan helaas

geen extra ondersteuning in de klas). Mocht dat allemaal niet lukken, dan resten ons twee
noodoplossingen:
-

de leerlingen zijn vrij en werken eventueel thuis
de leerlingen worden verdeeld over de groepen

Het is voor u belangrijk dat u een noodvoorziening achter de hand hebt; uiterlijk om half acht
‘s ochtends kunt u een PARRO krijgen dat uw kind niet naar school kan.
Het zal sporadisch gebeuren, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Heeft u zelf
suggesties? Laat het ons zeker weten! Van ons mag u verwachten dat we ons tot het uiterste
inspannen om dit alles te voorkomen!
Overige opmerkingen:
-

-

-

-

Vorige week vrijdag zijn we gestart met ons nieuwe leestraject. We gaan ons leesonderwijs
helemaal opnieuw inrichten volgens de nieuwste inzichten en leerlijnen. Dit hele traject gaat
minstens twee jaar duren, ook omdat we het begrijpend lezen gaan verbeteren. Het eerste
wat we er van gaan merken is de nieuwe schoolbibliotheek. Alle boeken worden
gecontroleerd en gesaneerd. Daarna krijgen we een nieuwe centrale bibliotheek waar
kinderen hun boeken kunnen halen en ruilen. Leesplezier wordt onze eerste uitdaging. Rond
de kerst hebben we u daar ook voor nodig. Leest u uw kind geregeld voor ? Op alle leeftijden
is dat heerlijk om te doen.
Als team hebben we met elkaar gesproken over de luistergesprekken, de nieuwjaarsreceptie
en de informatie-avonden. De centrale vraag hierbij was: hoe geven we vorm aan de start van
het nieuwe schooljaar. Binnenkort willen we ook graag input van u: heeft u de
nieuwjaarsreceptie gemist? Wilt u graag onderwijskundige informatie over de groep van uw
kind, een informatie-avond? Vindt u een luistergesprek fijn, of juist niet? Allemaal zaken waar
we het graag met u over willen hebben. Wordt vervolgd.
De herfststormen komen er weer aan. De school is niet verzekerd voor vallende fietsen. Dat
geldt ook voor schade door het voetballen.
Binnenkort starten weer de creatieve uren op De Vlucht. We mixen de groepen 3 t/m 5
(dinsdag) en de groepen 6 t/m 8 (vrijdag) en gaan met allerlei creatieve zaken aan de gang.
Het vak techniek komt hierbij ook aan de orde.
De GSK en de Kinderboekenweek hadden hetzelfde thema (worden wat je wilt) en dat was
een groot succes. Ook vanuit de kerken hebben we verschillende positieve geluiden gehoord.

Namens het team wens ik u een fijne herfstvakantie,
Dick Lanenga

Vaar je toekomst tegemoet, God is bij jou. Werkstuk GSK.

