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Rots- & Watertraining overblijfmedewerkers 
Op school werken wij met de Rots & Water aanpak. In de klassen komen de lessen 
en oefeningen aan bod. 
Wij vinden het belangrijk dat onze overblijfmedewerkers net als wij weten hoe ze de 
kinderen aanspreken tijdens incidenten. Op dinsdag 15 oktober hebben alle 
overblijfmedewerkers een cursus gevolgd over hoe wij er hier bij ons op school mee 
omgaan. We hebben een leuke en leerzame middag gehad. 

 
Open podium 
Het eerste open podium van dit schooljaar is een feit. Een wervelende show waarbij 

het thema ‘Identiteit’ of ‘ Op reis’  centraal stond. Wat mooi om de kinderen en 
ouders te zien stralen! 
Dit was de eerste keer dat het open podium op één dag plaatsvond: een ochtend- 
en middagvoorstelling. We zijn op dit moment aan het bekijken wat een prettige 

manier is voor kinderen, ouders en teamleden. Verschillende mensen hebben al 
voordelen en nadelen laten horen. Feedback is altijd welkom! 
 
Juf Pauline is weer op school 
Deze week begon juf Pauline ( na een operatie) weer met het uitbreiden van haar 
werkzaamheden. Gisteren stond zij in groep 6, na de herfstvakantie is zij weer in 

groep 8A en groep 6 te vinden. Meester Roland, bedankt voor al je leuke lessen en 
juf Pauline, fijn dat je er weer bent! 
 
Meester Ruben van de Water 
Vanaf 1 november start meester Ruben van de Water bij 
ons op school. Hij zal via het zij-instroomtraject zijn 
onderwijsbevoegdheid gaan halen.  Meester Ruben is 

vooral in groep 6 aanwezig en Juf Saskia zal hem daarin 
begeleiden. 
 
Staken woensdag 6 november 
Zoals u in een aparte brief via ‘Mijn Schoolinfo’ heeft 
kunnen lezen is er  een landelijke staking op woensdag 6 
november. Veel van onze teamleden geven gehoor aan deze oproep en staken mee. 

In de brief vindt u alle informatie over deze stakingsdag.  
 
Sint Maarten op 11 november 
Op 11 november tussen 18.00 uur en 19.00 uur trekken de kinderen uit de wijk 
weer langs de deuren. Ook onze school is open! Bij ons op school is er een lekkere 
warme chocomelk te halen. Zien wij u ook? 

In de kleuterklassen hebben de kinderen een lampion gemaakt. Hier moet alleen  
nog een lampionlampje aan worden toegevoegd. 
 
Studiedag woensdag 13 november 

Woensdag 13 november staat een studiedag gepland waarop het team de kennis zal 
verbreden op het gebied van Snappet en programmeren. Verder verdiepen we ons 
verder op ons observatiesysteem ‘Kijk!’. 

 
Vertrek meester Daan en meester Max 
Helaas nemen wij per 1 januari 2020 afscheid van meester Daan. Zijn 
werkzaamheden bij surfschool ‘Dreams’ zijn uitbereid, hierdoor krijgt hij meer 
kansen om zaken daar op te pakken en zijn passie surfen nog verder te vergroten. 
Hierdoor lukt het meester Daan niet om bij ons zijn uren nog te maken. Meester 
Daan vindt het best moeilijk, want hij geniet nog altijd zo van de kinderen en zijn 

collega’s. We nemen nu nog geen echt afscheid, dat doen we eind december. Een 
tweede meester Daan gaan we natuurlijk niet vinden, maar we gaan op zoek naar 
een nieuwe, goede en sportieve gymleerkracht!  
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Meester Max heeft 3 jaar lang één dag in de week vrijwilligerswerk gedaan bij ons 

op school. Max heeft aangegeven het altijd heel erg naar zijn zin te hebben gehad 
bij ons. Nu zijn bij hem zijn eigen werkzaamheden uitgebreid en hierdoor is het voor 
hem niet meer haalbaar om bij ons die ene dag te blijven. Uiteraard vinden wij dit 
heel jammer. Wij willen Max heel erg bedanken voor zijn inzet en alle 

werkzaamheden die hij bij ons op school heeft verricht!   
 
Rapport mee en inschrijving rapportageavond  

Op vrijdag 22 november gaat het rapport mee met groep 2 t/m 8. 
De inschrijving voor het rapportgesprek start vrijdag 22 november om 17:00 uur. 
De rapportgesprekken zijn door de kennismakingsgesprekken in groep 4 t/m 8 
facultatief. Natuurlijk bent u wel van harte welkom. Ook kan de leerkracht u 
uitnodigen, indien dit wenselijk wordt geacht. 
In groep 8 zijn de voorlopig adviesgesprekken net geweest, mocht u n.a.v.  

het rapport wel vragen hebben, dan kunt u uiteraard een afspraak maken voor een  
gesprek.  
 
Lootjes trekken: 
Op 15 november wordt er in de groepen 5 t/m 8 lootjes getrokken voor  
Sinterklaas. Op die dag ontvangen de betreffende ouders ook uitleg over de  
bedoeling hiervan. 

 

We wensen iedereen een heel fijne herfstvakantie! 
 
Belangrijke data: 
28 oktober    : Voorlopig adviesgesprekken groep 8A 
30 oktober    : Luizencontrole 
31 oktober    : Voorlopig adviesgesprekken groep 8B 

  6 november: Staken, school gesloten     
11 november: Sint Maarten 
13 november: Studiedag. Alle leerlingen zijn vrij.  
21 november: informatieavond voor de groepen 8. 
22 november: Rapport mee, groep 2 t/m 8 
                     Inschrijving rapportgesprekken, start 17:00 uur 
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