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Agenda
14 okt.
24 okt.
31 okt.
3 nov.
16 nov.
29 nov.

Start herfstvakantie
Voorleeswedstrijd
Informatiebijeenkomst 1ste
Heilige Communie
Maandsluiting groep 3
MR-vergadering
Rapport 1

Groepsbezetting en inzet na de herfstvakantie
Wellicht heeft u al vernomen dat juffrouw Wenda
van groep 4 afgelopen woensdag afscheid heeft
genomen van de groep. Vanwege persoonlijke
omstandigheden heeft ze ervoor gekozen het
schooljaar niet af te maken.
Meneer Faizal (momenteel werkzaam in de groepen
6 en 7) zal de ontstane vacatureruimte invullen.
Hierdoor zullen er in de groepen 6 en 7 qua
bezetting ook een paar verschuivingen zijn.
Juffrouw Tamara keert iets eerder van haar verlof
terug om hier invulling aan te kunnen geven.
Omdat er door ‘Passend Onderwijs’ steeds meer
individuele zorg binnen de basisschool wordt
gevraagd, zal juffrouw Ingrid na de herfstvakantie
op zowel de dinsdag- als woensdagochtend
aanwezig zijn. Op deze momenten zal zij één-opéén zorg bieden aan leerlingen met een toegekend
zorg-arrangement.

Kinderraad
Op donderdag 12 oktober is de kinderraad van start
gegaan. Tijdens de eerste vergadering zijn Tije Pierik
(groep 8) als voorzitter en Thijs Smeets (groep 7) als
secretaris gekozen. Verder zitten in de kinderraad
uit groep 7 Cilia Abugewa, Sofie Dau en Donna van
Boekel en uit groep 8 Sophie Oomen, Job Lamers en
Jop Vermeulen.

Techniekcoach in groep 8
Op dinsdagmiddag was meneer Dirk Prins in groep
8, die de kinderen
allerlei techniekopdrachten
voorschotelde. Na
een uitgebreide
inleiding gingen de
leerlingen in kleine
groepjes aan de slag
met de 13
verschillende
opdrachten,
waaronder solderen,
boren en vijlen, meten, schroeven, timmeren,
schakelingen maken, tekeningen lezen, armband en
kettinkje maken. Er is enthousiast gewerkt met
prima resultaten. Het was
voor de leerlingen een
leuke, zinvolle en leerzame
ochtend vooral dankzij
meneer Dirk Prins die al vele
jaren als techniekcoach bij
ons op school in de
verschillende groepen de
kinderen wegwijs maakt in
de techniek.
EHBO in groep 8
Na de herfstvakantie start in groep 8 de traditionele
cyclus EHBO-lessen, die gegeven worden door
mevrouw Liesbeth Kraay van de lokale EHBOvereniging. Op 10 dinsdagochtenden komt
mevrouw Liesbeth
Kraay elke ochtend een
dubbele EHBO-les
geven. ’s Morgens voor
de pauze neemt ze de
ene helft van groep 8
onder haar hoede en
na de pauze de andere
helft. Na afloop van de cyclus lessen volgt een heus
theorie-examen waarna het EHBO-praktijkexamen
wordt afgelegd. Bij goed gevolg ontvangen de
leerlingen het officiële Jeugd-EHBO-A-diploma.

De eerste plannen en afspraken zijn gemaakt en op
donderdag 2 november vindt de volgende
vergadering plaats.
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