Nieuwsbrief

06-07

12:00 | Start zomervakantie

20-08

Start nieuwe schooljaar

20 t/m 24 aug 2018

W34|SW01 Deze week hoofdluiscontrole
22-08

Openingsviering

30-08

Open Schoolavond

Sümeyye, Jesper, Lucas, Veerle, Siem, Bentley, Fiona, Logan,
Luca, Jayden, Lindsey, Lucas, Thijs, Jari, Jula, Dex, Filip,
Jelle, Damian, Matthew, Anne, Maxim, Rafael, Lotte, Esmee,
Elif, Elif, Juul, Sep en Mette.

Notulen MR
In de laatste twee MR-vergaderingen van dit schooljaar zijn veel
onderwerpen aan bod gekomen. Daarnaast hebben we ook stilgestaan bij
waar we nu staan als MR en wat we volgend schooljaar verder of anders
willen oppakken. De lijn, die we in de afgelopen jaren hebben ingezet om
actief betrokken mee te kijken en denken met diverse beleidszaken, willen
we meer gestructureerd verder doorzetten, wat ook past in de
ontwikkeling die D’N OVERKANT maakt richting een professionele cultuur.
Ons speerpunt voor het komende schooljaar is dan ook ‘meer aan de
voorkant van de processen zitten en proactief zijn’.
In het komende schooljaar zal het nieuwe meerjaren schoolplan opgesteld
worden. Ook wordt de jaarlijkse begroting vastgesteld. Door actief
betrokken te blijven bij beide ontwikkelingen willen we o.a. zorgen dat:
-er een beleid komt t.a.v. aanschaf/vervanging van de leermethoden en middelen in combinatie met een planning voor de komende jaren
-de benodigde investering in deze mogelijk wordt gemaakt door hiervoor
ruimte te maken in de begroting
Een aantal leermethodes zijn zeer verouderd en door o.a. een lange
aanbestedingsprocedure is het vervangen ervan tot nu toe uitgesteld. In
de afgelopen periode zijn een aantal leermethodes bestudeerd door een
groep leerkrachten, maar er is nog geen besluit genomen om tot aanschaf
over te gaan. We maken ons zorgen hierover en zouden graag zien dat er
op korte termijn concrete stappen worden gezet.
Inmiddels zijn de groepen voor volgend jaar en de bezetting bekend. Met
de groei van aantal leerlingen zullen er volgend schooljaar 25 groepen
draaien. Echter door gebrek aan ‘goede’ ruimte, o.a. vanwege de groei in
aantal groepen, dreigt een verschraling van het onderwijs te ontstaan op
het gebied van cultuur/muziek/wetenschap/techniek. We maken ons
hierover zorgen en zullen dit ook bij GMR onder de aandacht brengen.
Daarnaast bespreken we ook op GMR-niveau de klimaatbeheersing en
andere onderhoudsvragen rondom het schoolgebouw.
Als laatste hebben we gesproken over het communicatieplan en de
ouderbetrokkenheid. Wat voor rol heeft Mijnschoolinfo hierin en hoe gaat
dit verder ingevuld worden ook in relatie met de huidige opzet van de
nieuwsbrieven. Daarnaast blijkt de zorgplicht van de school op een aantal
praktische zaken zoals ‘bewaren en toedienen van medicijnen bij een
uitstapje of schoolkamp’, ‘verkeersprotocol bij lopen naar de bieb of fietsen
met de klas naar het bos’ onduidelijk te zijn. Het zou goed zijn dat voor
concrete casussen er richtlijnen worden opgesteld, zodat voor iedereen
duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Deze onderwerpen zullen ook
in het komende schooljaar terugkomen.

Tot slot wensen we vanuit MR iedereen een hele fijne
zomervakantie toe!

Vanuit de directie
Offerfeest
Beste ouders,
In de periode tussen 21 en 25 augustus a.s. vindt het Offerfeest plaats.
Daarvoor gelden de volgende regels:







Alle kinderen starten op maandag 20 augustus het nieuwe
schooljaar.
In de genoemde periode mag u uw zoon/dochter 1 dag thuis
houden voor het vieren van het Offerfeest.
U hoeft daar geen verlof voor aan te vragen.
Op maandag 20 augustus vertelt u tegen de leerkracht op welke
dag uw zoon/dochter niet op school is. Als u uw zoon/dochter
gewoon naar school laat gaan, hoeft u niets te vertellen.
Het is niet toegestaan te schuiven met de dagen.

Met vriendelijke groet,
Michel Brouwer

Groene vlag
Beste ouders,
Met grote blijdschap kunnen wij u melden dat de “rode vlag” weer “op
groen staat”. Iedereen voelt zich weer veilig op D’N OVERKANT. Alle
kinderen kunnen dus met een fijn gevoel het schooljaar afsluiten.
Met vriendelijke groet,
Michel Brouwer

Bijlagen:
D’N OVERKANT:
D’N OVERKANT:

- Nieuwe collega’s
- Schoolvakanties en vrije dagen

Nieuwe collega’s
In verband met de groei van de school hebben we ook dit jaar weer nieuwe leerkrachten
kunnen aannemen.
Daarnaast zijn er vanuit de overheid extra gelden gekomen in het kader van
werkdrukverlichting.
Ons team heeft besloten die middelen in te zetten voor een extra collega.
Concreet hebben we de volgende mensen aangenomen:
1)
2)
3)

Juf Evy Luiken
Juf Guusje Voermans
Meneer Bram Plomp

Zij zullen zich begin volgend schooljaar in de nieuwsbrief nader aan u voorstellen.
Juf Evy heeft dit jaar LIO-stage bij ons gelopen en is dus bekend met de school.
Omdat juf Karlien met zwangerschapsverlof gaat, vervangt juf Evy tot de kerstvakantie
de gehele week in groep 5.
Na de kerstvakantie is het de bedoeling dat Juf Evy op maandag en dinsdag voor de
groep staat en juf Karlien de rest van de week.
Juf Guusje werkt op donderdag in de groep 4 van meneer Menno. Daarnaast wordt zij
ingezet in het kader van de werkdrukverlichting. Zij gaat dan op bepaalde dagen
leerkrachten vervangen.
Die leerkrachten gaan dingen doen waar zij anders weinig of niet aan toekomen.
Meneer Bram Plomp gaat in de groepen 8 werken. Maandag, dinsdag en de helft van de
woensdagen in de groep 8 die hij samen met juf Anneke doet en op vrijdag staat hij in de
groep 8 van juf Marianne.

Schoolvakanties en vrije dagen schooljaar 2018-2019

Vakanties / Vakantiedagen
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaart
Groep 1 t/m 8 vrij
2e Pinksterdag
Laatste vrijdag schooljaar
Zomervakantie

15 okt. t/m 19 okt. 2018
24 dec. 2018 t/m 4 jan.2019
4 mrt t/m 8 mrt 2019
19 april 2019
22 april 2019
27 april 2019
22 april t/m 3 mei 2019
30 mei 2019
31 mei 2019
10 juni 2019
5 juli 2019 (vanaf 12:00 uur vrij)
8 juli t/m 16 augustus 2019

Vrije dagen
14
12
09
19
06
07
21
25
15
01
19
29
21
28

sept. 2018
okt. 2018
nov. 2018
nov. 2018
dec. 2018
dec. 2018
dec. 2018
jan. 2019
feb. 2019
mrt 2019
mrt 2019
mrt 2019
juni 2019
juni 2019

Groepen 2 vrij
Studiedag - Groepen 2 t/m 8 vrij
Groepen 2 vrij
Studiedag - Groepen 1 t/m 8 vrij
Studiedag - Groepen 1 t/m 8 vrij
Groepen 2 vrij
Groepen 2 t/m 8 vanaf 12:00 uur vrij
Groepen 2 vrij
Groepen 2 vrij
Groepen 2 t/m 8 's middags vrij
Studiedag - Groepen 1 t/m 8 vrij
Groepen 2 vrij
Studiedag - Groepen 2 t/m 8 vrij
Groepen 2 vrij

