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Afscheid Samantha

AGENDA
20 december
21 december
24 december t/m 6
januari 2019

Samantha is aan haar laatste dagen begonnen op onze
school. Samantha is lang aan onze school verbonden
geweest en heeft veel betekend, met name ook in ons
ICT onderwijs. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten
gaan nemen wij als team donderdagavond afscheid van
haar, na de kerstviering. Als u Samantha gedag wilt
zeggen dan kan dat op vrijdag om 12.00 uur.

Kerstviering
School is om 12 uur uit
Kerstvakantie

Welkom
Hailey van Steenis is deze week 4 jaar geworden. Zij start na de
Kerstvakantie bij ons in groep 1. Welkom
Hailey! We wensen jou en jouw ouders
een fijne tijd bij ons op school!

Kerstviering
Aanstaande donderdag, 20 december, vieren we Kerst op school.
Zoals u ook in de mail heeft kunnen lezen worden alle kinderen
om 17.00 uur op school verwacht. Om 19.30 uur sluiten we de
kerstavond af. Vrijdag 21 december begint de school gewoon om
8.30 uur. Om 12.00 uur begint voor iedereen de Kerstvakantie.

Verslag ouderkamer
Vorige maand is Wim van Stichting Lezen en Schrijven bij de
Ouderkamer aangeschoven. Hij heeft met de aanwezige ouders
geïnventariseerd waar zij tegenaan lopen. Dit betreft voornamelijk
slim informatie opzoeken met behulp van de computer.
Deze afspraak krijgt een vervolg in januari. U bent van harte
welkom om hierbij aan te schuiven.

Personele bezetting groep 6/7/8
Zoals u weet heeft juf Samantha per 1 januari een functie elders
aanvaard en is er een vacature ontstaan. Helaas is de werving voor
een nieuwe leerkracht tot op heden nog niet succesvol geweest.
Wij blijven onverminderd zoeken, maar de krapte op de
arbeidsmarkt is voor ons duidelijk te merken!
Na rijp beraad en in overleg met de MR hebben we besloten dat
het voor de continuïteit van onze leerlingen het beste is de
samenstelling van de groepen te behouden zoals deze nu is. Dit
betekent dat juf Daniëlla en juf Manon na de kerstvakantie ook de
instructies oppakken in groep 6. Om hen hierin te ondersteunen
worden er extra onderwijsassistenten aan de groepen toegevoegd
en zal meester Mike op dinsdag en vrijdag leerlingen uit de
groepen halen voor extra instructies. De kinderen kennen deze
juffen en meester Mike al en op deze manier verandert er zo min
mogelijk voor hen. Als u hier vragen over heeft kunt u die stellen
aan de groepsleerkrachten of aan onze directeur Pascha Vink.

Inspectiebezoek verzuim
Donderdag 6 december hebben wij bezoek gehad van de
onderwijsinspectie op het onderdeel verzuim leerlingen.
De leerplichtambtenaar van de gemeente Tiel was bij dit
bezoek ook aanwezig. Tijdens deze dag heeft de inspectie
kritisch gekeken naar onze administratie rondom verzuim
en het beleid dat we op onze school hanteren. Daarnaast
zijn gesprekken gevoerd met teamleden, met de intern
begeleider, met onze administratief medewerkster en
met de directie. De uitkomst van deze dag is dat we
complimenten hebben ontvangen voor ons beleid op het
gebied van ziekteverzuim en te laat komen, en dat we
werkpunten hebben gekregen voor ons beleid wat
betreft verlof. We kijken tevreden op deze dag terug en
gaan met de werkpunten aan de slag om ervoor te
zorgen dat deze volgend jaar (bij een vervolgbezoek) ook
voldoende beoordeeld worden.

Studiedag
Vrijdag 7 december hebben we samen we met een
trainer en een trainingsacteur de hele dag geoefend met
het voeren van gesprekken en het oefenen van diverse
gesprekstechnieken. We hebben deze dag afgesloten
met een examen en deze is ook door alle teamleden
behaald. We kijken met elkaar terug op een zeer
waardevolle dag en gaan deze met regelmaat herhalen.

School in Kerstsfeer
Heel veel dank aan onze ouders van de Ouderraad.
Dankzij hen is de school heel mooi in Kerstsfeer gebracht.
Zij zijn ook heel
druk met alle
voorbereidingen
voor onze
Kerstviering en de
Kerstmarkt: tóp!!
Dank jullie wel!!
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Informatie TOS
Bij kinderen met een Taal Ontwikkelings Stoornis (TOS) wordt taal
in de hersenen minder goed verwerkt. Een kind met TOS heeft
grote moeite met praten of het begrijpen van taal. De taal- en
spraakontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij
leeftijdsgenoten. Ook bij ons op school hebben sommige kinderen
hiermee te maken. Deze leerlingen krijgen in de groepen extra
ondersteuning van onze onderwijsassistenten, maar worden op
school ook begeleid door Wardy Boerboom van Kentalis. Vorige
week heeft Wardy tijdens onze zorgvergadering een
belevingscircuit georganiseerd om het team inzicht te geven in de
lastigheden die leerlingen met een TOS ervaren in de lessen. Wij
hebben tijdens deze bijeenkomst nog eens ervaren dat ons
onderwijs enorm talig is en dat het niet alleen voor TOS-leerlingen,
maar voor al onze leerlingen van belang blijft om veel te blijven
werken aan woordenschatonderwijs.

WIJ WENSEN IEDEREEN GEZELLIGE
KERSTDAGEN EN EEN FIJNE VAKANTIE

Jarigen
23 december
26 december
29 december

Mutasem Mohammed
Lucas van Bemmel
Milan Boudewijn

11 jaar
12 jaar
9 jaar

1 januari

Yaman Hamoud
Shaimaa Zaidani
Taiba Zaidani
Reinad Zaidani
Nareen Ali
Destiney Blijden
Martinus van Tintelen
Denzel Pluim
Masah Al Namrini
Chelsea van Miltenburg
Qamar Dardari
Artin Rahmanie

7 jaar
13 jaar
10 jaar
13 jaar
5 jaar
6 jaar
6 jaar
7 jaar
10 jaar
12 jaar
9 jaar
9 jaar

3 januari
4 januari
9 januari
12 januari
13 januari
14 januari
17 januari

Gefeliciteerd allemaal en een hele fijne verjaardag!
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