Nieuwsbrief 1

( 24-08-18)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kalender:
-28 aug: Informatieavond( 19.00 uur de kleutergroepen, 20.00 uur groep 3 t/m 8)
-10 sept: start van de oudervertelgesprekken (inschrijflijsten bij informatieavond)
-19 sept: Sportdag (hulp gevraagd !)
-15 tm 19 okt: herfstvakantie

Schoolkalender :
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de jaarkalender. De leerkrachten
controleren nu of alle afspraken en activiteiten erin opgenomen zijn.
Ik verwacht dat hij dan volgende week naar u verstuurd wordt.

Schoolgids:
We zijn ook bezig met een nieuwe schoolgids. We hebben een nieuwe lay-out, mooie foto’s
en kortere teksten. Hier zijn we ook met de laatste puntjes op de i bezig. Daarna moeten we
hem nog door een aantal mensen laten bekijken en als hij helemaal goed bevonden is, dan
sturen we hem door.

Weblog:
Momenteel zijn we met een schoolapp bezig. We hopen dat we hem na de herfstvakantie
kunnen gaan gebruiken.
Het is de bedoeling dat, tot die tijd, een aantal ouders en leerkrachten de app testen.
In deze app zit onder andere een klassenboek. Hierin kan de leerkracht vertellen/delen waar
de groep mee bezig is geweest en hier bijv. foto's bij plaatsen. Dit zou veel makkelijker en
vlotter moeten verlopen dan gegevens plaatsen via de weblog. Wij verwachten dat deze
schoolapp de weblog gaat vervangen. We houden u op de hoogte!

Overblijven:
Dit jaar is Ilse het aanspreekpunt voor het overblijven bij de Roef.
U kunt haar bereiken via de mail: overblijvendeneerhof@hotmail.com.ilse
Ze zijn voor de overblijf weer dringend op zoek naar ouders, zie bijlage

Sollicitatieprocedure:
Sinds deze week staat de advertentie voor een nieuwe directeur online.
1 september is de sluitingsdatum. Dan volgen er een gespreksrondes. We hopen een
geschikte kandidaat per 1 oktober 2018 te benoemen. Het kan zijn dat we rekening moeten
houden met een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. Dat zou betekenen dat we na de
kerstvakantie kunnen beginnen met een nieuwe directeur.
Tot die tijd helpt Leon ons. Hij is voorlopig elke dinsdag bij ons op school.

Vanuit het Bestuur:
Alle scholen van Stichting de Waarden worden uitgenodigd om na te denken over het
onderwijs van de toekomst.
Op vrijdag 7 september zal 's middags (13.00u -15.00u) stichting breed een 'bouwproject'
plaatsvinden. Alle scholen, dus alle kinderen gaan 'bouwen' aan de school/onderwijs van de
toekomst. Uiteindelijk zal het beste idee van de school via beeldmateriaal worden
ingezonden. Vervolgens zal een kinderjury de 5 beste ideeën kiezen die dan op 27
september gepresenteerd mogen worden op het bestuurskantoor. Een echte vakjury zal dan
de uiteindelijke winnaar bekendmaken en die school wint een geldprijs (zie bijlage).

Vakleerkrachten gym:
Naar aanleiding van de stakingen is er geld vrijgekomen om de werkdruk te verlagen. De Neerhof
heeft ervoor gekozen om dit geld te gebruiken om vakleerkrachten voor de gym aan te nemen.
Juf Patty (ma en vrij) en mr Roel (di, woe en do) geven alle kinderen 2x in de week les. Zij zullen
volgens een jaarplan te werk gaan. Ze zorgen voor het aanbod, maar ook voor de becijfering.
Tijdens deze gymles heeft elke leerkracht een uur de tijd om bijv. lessen voor te bereiden, bij een
leerkracht in de groep te kijken, gesprekken met ouders plannen, administratie, enz.

Gevonden voorwerpen:
Er zijn weer een heleboel lunchdozen, drinkbekers, gymschoenen, tassen, jassen, e.d. overgebleven
van het vorige jaar.
Deze spullen staan in de hal uitgestald tot en met de informatieavond. Daarna zullen de spullen
weggegooid worden. Misschien is het handig om nog even te controleren of er iets bekends tussen
zit?

Organisatorische mededelingen:
-We gebruiken de hoofdingang om naar binnen te gaan (kant van het weiland).
-Schooltijden; 8.45-12.00 uur en 13.00-15.15 uur.
-’s Morgens gaat de deur om 08.35 uur open en ‘s middags om 12.50 uur.
-Op woensdag zijn de kleuters vrij en groep 3 t/m 8 hebben die dag van 8.45 tot 12.30 uur les.
-Tussen de middag is het plein gesloten. Dit heeft te maken met het buitenspelen van de
overblijfkinderen.
-De kleutergroepen 1-2 A t/m 1-2 D zijn ingedeeld op de begane grond.
De groepen 3 t/m 8 zitten op de eerste verdieping.
-De ouders van groep 3 mogen hun kinderen de eerste week begeleiden naar hun groep.
-Alle kinderen hebben 2x in de week gym en ze krijgen les van een vakleerkracht.
-De kinderen nemen iets gezonds mee voor in de pauze (eten en drinken).
-Op maandag, donderdag en vrijdag is de Conciërge Linda aanwezig op school.
-In het folderrek bij de trap staan aanbiedingen voor type-cursussen en informatie over
muzieklessen, informatie GGD, e.d.

