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OVERZICHT
Algemeen
Middenbouw
(3-4)
Onderbouw (1-4)
Bovenbouw (5-8)
ste eeuw leren
21ste

Algemeen
Na een welverdiende zomervakantie was
afgelopen maandag weer het moment om
te starten aangebroken.
De leerkrachten waren natuurlijk al een
week (of soms twee) eerder begonnen
met voorbereiden, maar een school
zonder kinderen is toch maar saai en

Overig

leeg!
Op het schoolplein stond iedereen klaar
om te beginnen. En daar kwam het team
al zingend aan; aangevoerd door juf
Susan op de gitaar werden alle leerlingen
zingend en klappend door een poortje
naar binnen geleid.
Verderop in de nieuwsbrief kunt u lezen
wat de groep overstijgende plannen van
ons voor het nieuwe schooljaar zijn.
Nieuw dit jaar is Maxclass, ook hier meer
informatie over in deze nieuwsbrief.
Helaas is het lerarentekort is ook hier in
het midden van het land inmiddels
actueel. Op onze vacature voor groep 8
kwam in eerste instantie geen reactie.
Gelukkig bij de tweede keer wel een
reactie en ook gelijk een goede match.
Tegelijkertijd weten we dat vervanging bij
ziekte een uitdaging zal gaan worden, dus
we vragen ons team hun grenzen goed te
bewaken!
We gaan er met elkaar een mooi jaar van
maken!
Cecile Tulen

Vakantierooster 2018-2019
Vakanties en vrije dagen zijn ook terug te
vinden in de agenda van Maxclass. Paarse
agendameldingen zijn voor alle groepen.
Groene meldingen alleen voor de
betreffende groep.
Vakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

periode
za 20-10 t/m zo
28-10-2018
za 22-12-2018
t/m zo 06-012019
za 23-02 t/m zo
03-03-2019
ma 22-04-2019
valt op zaterdag
di 23-04 t/m zo
05-05-2019
do 30-05-2019
en vrij 31-52019
ma 10-06-2019
za 20-07 t/m zo
01-09-2019

Voor de groepen 1 t/m 4 ook nog:
Vrijdag 21 december 2018
Maandag 18 maart 2019
Maandag 24 juni 2019
Vrijdag 19 juli 2019
Startfeest
Beste ouders,
Noteer de volgende datum alvast in uw
agenda: 21 september 2018!! Dan vieren
we ons jaarlijks
startfeest in onze
feestweek. Als school
bestaan we namelijk
50 jaar en dat moet
gevierd worden!

Schoolreis
Dinsdag 18 september a.s. gaan we met
groep 1 t/m 8 op schoolreis. Waar we naar
toe gaan is nog even een verrassing, u
ontvangt hierover snel meer informatie.

Bovendien zijn de volgende vrije dagen voor
de kinderen van alle groepen ingepland voor
studiedagen van het team:
Maandag 29 oktober 2018
Donderdag 7 februari 2019
Woensdag 29 mei 2019

Plannen dit schooljaar
Voor ieder schooljaar maken we een plan met de doelen die wij als school stellen. Dit is een
afgeleide van de doelen die we voor een langere periode stellen in het schoolplan.
Komend schooljaar werken we aan 4 doelen:
* Hernieuwde missie en visie. Binnen het team van de Kees zijn er veel wisselingen geweest,
en er zijn veel nieuwe mensen bij gekomen. Om onze doelen goed vorm te kunnen geven
willen we zorgen dat we ook allemaal vanuit dezelfde uitgangspunten werken.
*Communicatie en ICT. De communicatie kan altijd beter en dit vinden wij een belangrijk
onderdeel. We implementeren Maxclass en geven proactief informatie. Daarnaast zullen we de
website vernieuwen en bewust de publiciteit opzoeken bij verschillende activiteiten.
Ook gaan we aan de slag met het wifinetwerk en het meer implementeren van ICT in de klas.
* 21e eeuw leren. Het voorbereiden van leerlingen op de toekomst is een belangrijk doel. Ict is
hier een onderdeel van, maar ook samenwerken, eigenaarschap en betrokkenheid zijn
belangrijk. Twee groepen starten met een pilot ‘flexwerken’.
* Kunst en Cultuur. We plannen bewust culturele activiteiten en muziekinstrumenten krijgen
een plek in ons onderwijs. Hiervoor komt een organisatie ons ondersteunen en scholen.
Ook nieuw opgestart dit jaar wordt de Plusklas. Op dit moment wordt achter de schermen hard
gewerkt aan de opzet van het aanbod. In een volgend bulletin zullen we dit verder toelichten,

bijvoorbeeld wat zijn de criteria voor deelname, wat gebeurt en in de Plusklas.
De Plusklas zal na de herfstvakantie echt gaan starten.

MaxClass
Voor de vakantie heeft u allemaal een uitnodiging gekregen om lid te worden van Maxclass.
Bijna iedereen heeft dit gedaan. Binnen Maxclass kunnen wij op een veilige manier informatie
en bijvoorbeeld foto’s delen.
Een nieuw systeem vraagt ook wat uitleg. Morgenochtend (vrijdag 31 augustus) bij de start
van de dag kunt u uw vragen stellen in de aula en ook volgende week op maandag- en
dinsdagochtend (3 & 4 september) is hier mogelijkheid voor. Daarna staat vragen natuurlijk
altijd vrij…..
Bij een nieuw systeem horen ook een paar afspraken:
-De informatie die gedeeld wordt via Maxclass heeft altijd betrekking op het onderwijs en de
school, privé afspraken over feestjes en sport dus graag via een ander kanaal.
-Uitingen op Maxclass zijn altijd met grote zorg en op een respectvolle manier geformuleerd.
-Foto’s en filmpjes gepubliceerd op Maxclass mag u gebruiken voor uw eigen albums en sociale
media mits alleen uw kind hierop te zien is. Foto’s van anderen mogen nooit gebruikt worden
tenzij u toestemming hebt van de betrokken ouder of volwassene.
-ziet u misstanden, wilt u dit dan melden bij de groepsleerkracht en/of directie?
Inloop informatie ochtend
In dit schooljaar organiseren wij geen informatie avond meer zoals u van ons gewend was. We
starten dit jaar met een informatie ochtend. Uw kind zal u hierbij rondleiden in de groep en
vertellen wat ze het jaar zullen gaan leren, de boeken en de klas laten zien. U ontvangt op
deze informatie ochtend (of uw kind krijgt het mee) een flyer van de leerkracht waarin u
informatie kunt terug vinden over de gymtijden, specifieke data voor de groep enz. De
leerkracht is natuurlijk beschikbaar voor kennismaking en voor als u nog vragen heeft over het
schooljaar. Deze ochtenden vinden plaats op vrijdag 7 september en op woensdag 12
september van 8.30u tot 9.00u. U kunt één van beide dagen komen. Specifieke kind
behoeftes kunt u bespreken tijdens de startgesprekken, deze vinden plaats van 3 t/m 14
september.
Inschrijven startgesprek
Vanaf vrijdag 31 augustus kunt u inschrijven voor een startgesprek via Maxclass. De leerkracht
zal ook een seintje geven als het klaarstaat.
Hoe doet u dit? U gaat in Maxclass naar de groep van uw kind. U gaat naar agenda. Op de
gewenste dag klikt u op startgesprek. U kiest de gewenste tijd en vult daar uw naam in.
Uw tijd is nu gereserveerd. Heeft u meerdere kinderen dan herhaalt u de vorige stappen voor
uw volgende kind(eren). Laat u 10 minuten tussen de gesprekken in als u meerdere
gesprekken op 1 dag plant? Zo zit u niet gelijk in de knel als het ergens enigszins uitloopt.
We sturen dit jaar geen formulier voor het gesprek.
Ouderavond 9 oktober 2018
Op dinsdag 9 oktober organiseren we een algemene ouderavond. De ouderraad (OR) en
Medezeggenschapsraad (MR) zullen een stukje presenteren en er zal ook een pedagogisch
onderwerp centraal staan. De precieze invulling laten we uiteraard nog weten. Voor nu bent u
alvast uitgenodigd op 9 oktober vanaf 19.00 uur. We verwachten rond 21.00 af te ronden.
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