Nieuwsbrief 5 – 2 november 2018

Welbevindgesprekken
Hierbij nodigen we alle ouders en kinderen van groep 4-8 uit
voor de welbevindgesprekken. In dit gesprek staat het
welbevinden van het kind centraal. Als voorbereiding op de
welbevindgesprekken heeft elk kind het ontwikkelplan
ingevuld en besproken met de leerkracht. Dit ontwikkelplan is
de leidraad voor het gesprek.
Maandag 19 november en dinsdag 20 november vinden de
welbevindgesprekken plaats:
 Groep 1-3 : leerkracht met ouder(s)
 Groep 4-8: leerkracht met kind en ouder(s).
Dit jaar kiezen we ervoor om niet als school een indeling te
maken. Jullie als ouders mogen op school zelf intekenen, zodat
je kunt kiezen welke dag/tijd goed uit komt. In de lange gang
hangt op het prikbord de intekenlijst voor alle groepen. Bij het versturen van deze
nieuwsbrief zijn de lijsten opgehangen.
PS Vanwege een privéomstandigheid van een leerkracht hebben we de datum van 21
november verzet naar 20 november.

SBP Keender
Woensdag voor de herfstvakantie heeft de
personeelsdag van Keender plaatsgevonden.
Het thema van die dag was het Strategisch
Beleidsplan. We zijn trots op dit plan en de
manier waarop de werkgroep het plan heeft
vormgegeven. Via onderstaande link kun je
het filmpje zien waarin het plan tekenend
wordt uitgebeeld. Een aanrader om te
kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=FYD0JSCBGnY

Sponsoren techniekmateriaal
Elke maandagmiddag wordt er techniekles gegeven aan groep 8 bij ons op school door de
techniekmannen. Daarnaast hebben we dit jaar de mogelijkheid om leerlingen uit de lagere
groepen ook techniekruimte te geven. Als school bied je veel theorie aan maar dat past niet
bij elke leerling. Daarom vinden wij het vooral voor onze praktische leerlingen belangrijk dat
ze genoeg succeservaringen opdoen op school. Per 4 weken mogen 4 leerlingen uit de lagere
groepen een uur werken aan een techniekwerkstuk. We zijn blij dat onze techniekmannen
willen meewerken aan deze wens van ons.
Om goed techniekles te kunnen geven heb je techniekmateriaal nodig. We zijn ontzettend
blij met alle materialen die we jaarlijks gratis krijgen van Essink Technische Installatie,
Kormelink Bouw en Wildenborg Haarden en Schouwen. Bedankt daarvoor!

Workshops
Elke maandag van 14.00 – 15.00 uur worden er binnen onze school verschillende workshops
aangeboden. Het doel van de workshops is om alle kinderen de kans te geven om zich
binnen hun eigen mogelijkheden en interesses uitgedaagd te voelen. De kinderen van groep
5 t/m 8 kunnen zichzelf intekenen bij de workshop die hem of haar het meest aanspreekt.
De workshops worden gegeven door meester Jelle, juf Anne en juf Liza-Milou. Een workshop
duurt gemiddeld twee weken. De workshops zijn gericht op onderzoekend- en ontwerpend
leren, het leren van kennis en het leren van vaardigheden. We hopen een afwisselend
aanbod neer te zetten. Mocht je zelf interesse hebben in het geven van een workshop, neem
dan gerust contact op met Liza-Milou. Mailadres: l.thuinte@jozefrietmolen.nl

Op tijd
We starten de school om half 9. Het is voor de kinderen en de leerkrachten fijn dat iedereen
er dan is. Wil iedereen er weer op letten om op tijd te zijn? Bedankt.

Nieuws uit de MR
Tijdens de MR vergadering is gesproken
over de veiligheid bij de kruising Olland
en van Everdingenstraat. Bij het uitgaan
van de school wachten kinderen niet op
elkaar bij de fietsenstalling maar bij het kruispunt van het Olland en de van
Everdingenstraat. Het Olland krijgt normaal gesproken voorrang van rechts. Bij het verkeer
ontstaat verwarring en geeft daarom geen voorrang meer. Ook wordt het kruispunt
onoverzichtelijk. Om problemen te voorkomen maken we dit bespreekbaar op school en
willen we ouders vragen om dit ook thuis te bespreken.
Denkt iedereen aan de veiligheidshesjes in de donkere dagen?
De MR vergadering van 12 november komt te vervallen.

Nieuws uit de OR
17 november is de klussendag. Ivm de
sportactiviteiten van onze kinderen hebben
we ervoor gekozen om de klussendag op de middag te zetten vanaf 13.00uur. Voor deze
dag staan de volgende klussen op de planning: regulier tuinonderhoud, wilgen knotten,
schilderen van 4 deuren en 2 bergingen opruimen in de school. Alle hulp is welkom en we

hopen veel ouders te begroeten op deze klussenmiddag. Opgave kan via Herbert
Molenveld: 06 15474107.

Data op een rij
17 november
19 en 20 november
3 december
5 december
10 december
19 december
20 december

Bijlage


-

Klussendag 13.00uur
Ouder-kindgesprekken / welbevindgesprekken
Studiemiddag – alle leerlingen s’middags vrij
Sinterklaas op school
MR vergadering 19.30uur
Afsluiting topondernemers – 12.00uur
Kerstviering

