Nieuwsbrief
Nummer 3, november 2017
Het Visnet, Stationsstraat 117, 3131 PS Vlaardingen
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de 3e Nieuwsbrief van dit schooljaar.
We blikken in deze Nieuwsbrief terug op de eerste periode van dit schooljaar
(kinderboekenweek en de Gouden weken) voordat de gezellige, feestelijke
decemberfeesten van start gaan. In de brief vindt u ook afspraken over het afmelden van
uw kind en het aanvragen van buitengewoon verlof.
Ook in deze Nieuwsbrief een compliment aan alle ouders van de school!
Ik hoop u met deze nieuwsbrief voldoende te informeren. Wanneer u een vraag heeft
n.a.v. deze brief stelt u deze dan gerust. U kunt dit doen bij de leerkracht van uw kind of
bij mij.
Met vriendelijke groet namens het team,
Manon Marchelinus
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Terugblik : Gouden weken
Dit schooljaar zijn we gestart met de ‘Gouden weken’. Het werken in de groepen staat
deze weken in het teken van het vormen van een goede en positieve groepsvorming.
Hoe maak je met elkaar een goede start en een fijne sfeer voor het hele schooljaar.
Ook de zogenaamde driehoeksgesprekken (leerkracht-ouder-kind) waarmee wij dit
schooljaar zijn gestart behoren tot deze ‘Gouden weken’.
Op de informatieavond van 21 september hebben wij een enquête afgenomen omdat wij
als school graag willen weten hoe u deze gesprekken als ouder heeft ervaren en waar de
verbeterpunten liggen voor ons als school. Veel ouders hebben de moeite genomen om
deze enquête in te vullen, bedankt daarvoor! Hier kunnen wij als school van leren.
De uitslag van de enquête
Alle ouders die een enquêteformulier hebben ingevuld hebben aangegeven de
driehoeksgesprekken als positief te hebben ervaren. Het gemiddelde cijfer dat ouders voor
deze gesprekken hebben gegeven is een 8,7.

Positieve punten die werden benoemd zijn onder andere: het betrekken van het kind bij
de ontwikkeling, prettige interactie tussen leerkracht, ouder en kind.
Voor wat betreft de verbeterpunten voor de school
is onder andere benoemd: het laten terugkomen en vaker inplannen van de
driehoeksgesprekken, het informeren van ouders (tussendoor) wanneer het kind
hulpnodig heeft of ergens ‘vastloopt’ en het inplannen van iets meer tijd
voor de gesprekken.
Hoe nu verder?
Voor ons als school is de informatie die wij uit de enquête krijgen zeer waardevol. Wij
zullen de driehoeksgeprekken dan ook voortzetten in onze gesprekkencyclus gedurende
het hele jaar. In november zullen wij u opnieuw samen met uw kind uitnodigen om de
voortgang van uw kind met elkaar te bespreken.
Hiervoor krijgt u binnenkort een uitnodiging van de leerkracht van uw kind.

Dat verdient een compliment!
Ongeveer 5 weken geleden is het nieuwe protocol te laat komen op school ingegaan.
Het doel hiervan is om het aantal kinderen dat te laat op school komt terug te dringen
waardoor de lesdag voor alle kinderen op tijd en rustig kan starten en er geen
onderwijstijd verloren gaat.
Ik vind het fijn u in deze nieuwsbrief te kunnen melden dat wij blij zijn met
het resultaat tot nu toe!
Wij zien namelijk dat het aantal kinderen dat in de ochtend én in de middag op
tijd in de klas zit enorm is gestegen, waardoor de start van de lesdag veel
rustiger en prettiger verloopt voor iedereen.
Dit geeft aan dat de nieuwe aanpak werkt en dat wij deze zullen voortzetten.
We zien ook dat een aantal ouders moeite heeft om afscheid te nemen bij de voordeur
wanneer het niet gelukt is om op tijd op school te zijn.
Wij hebben begrip voor uw gevoel, tegelijk rekenen wij ook op begrip van uw kant voor de
schoolafspraken en dat u hier gehoor aan geeft. We zullen kinderen nooit alleen naar de
groep laten lopen wanneer we zien dat dat zij verdrietig zijn bij het afscheid. Ook lopen
wij mee met de kinderen naar groep 1/2. U kunt hierin vertrouwen op de zorg die wij
hebben voor de kinderen bij ons op school.
Namens het team en de kinderen bedankt hiervoor!

Schoolafspraken afwezigheid
Graag vraag ik uw aandacht voor onderstaande afspraken. Deze afspraken hebben te
maken met afwezigheid op school en hoe dit door te geven. De afspraken zijn in een
teamvergadering vastgesteld en gelden vanaf aanstaande maandag 6 november:
Ziekmelding
U kunt op 2 manieren een ziekmelding doorgeven voor uw kind. U doet dit uiterlijk 8:30
uur telefonisch bij de conciërge of u geeft dit persoonlijk door aan de groepsleerkracht
tijdens de inloop ( tussen 8:40 – 8:45 uur en 13:25 – 13:30 uur ).
Afmeldingen door personen anders dan de ouder(s) worden niet geaccepteerd.
Doktersbezoek
Dokters- en tandartsbezoeken zoveel mogelijk buiten schooltijd plannen zodat uw kind zo
min mogelijk onderwijstijd en lesstof mist. Wij vragen u deze bezoeken zo spoedig
mogelijk door te geven aan de groepsleerkracht van uw kind. Dit kan telefonisch,
persoonlijk of per email.

Buitengewoon verlof
Een verzoek om buitengewoon verlof kunt u alleen bij de directeur aanvragen,
dit dient ruim van te voren te gebeuren.
Er kan geen vakantie buiten de reguliere schoolvakanties worden opgenomen.
Extra verlof wordt alleen toegekend bij gewichtige omstandigheden ( vb. bruiloft,
jubileum, overlijden).

Terugblik: Kinderboekenweek 2017
Op 4 oktober ging de kinderboekenweek van start met een gezamenlijke opening!
Voor die tijd was er in alle groepen al druk geoefend. Iedereen kon dan ook meezingen en
dansen met het speciale lied van Kinderen voor Kinderen. Leerlingen uit groep 7 hadden
nóg iets harder geoefend, zij deden het lied en de dans op het podium voor.
Veel kinderen zagen er op deze dag ook gruwelijk eng uit! En niet te vergeten de
leerkrachten.
In iedere klas is hard gewerkt aan het thema. Zo waren er griezelboeken verzameld en
werd er extra voorgelezen. In een enkele groep zelfs door een enthousiaste ouder!
Er zijn allerlei mooie en creatieve werkstukken gemaakt, waarbij ook ouders geholpen
hebben in sommige groepen.
Natuurlijk is er ook hard gewerkt aan het voorbereiden van de afsluiting die plaatsvond
op 12 oktober. Iedere groep heeft uit volle borst laten zien en horen wat ze ingestudeerd
hadden. En niet alleen aan de andere groepen, maar ook aan de vele ouders die kwamen
kijken. Dit maakte de afsluiting extra leuk en spannend!
We kijken terug op een mooie en leerzame kinderboekenweek.

Schoolkeuze groep 8 Voortgezet Onderwijs
Groep 8 gaat spannende weken tegemoet!
In de maand november bezoeken zij diverse scholen zoals het Geuzencollege West en
Scholengemeenschap Spieringshoek en 20 november krijgen zij een speurtocht op de
Schoolkeuzemarkt bij Polderpoort.
Ouders die mee willen (op de fiets of zelf per auto) en zich nog niet hebben
opgegeven, kunnen dit bij de groepsleerkrachten kenbaar maken.
In de laatste week van november vinden de gesprekken plaats tussen kind,ouder(s) en de
leerkrachten over het voorlopig advies.

REMINDER BELANGRIJKE DATA
T/M 3 NOVEMBER Aanmelden voor de inloopochtenden
T/M 3 NOVEMBER Aanmelden voor de ouderdenktank
30 NOVEMBER

Laatste dag betalen vrijwillige ouderbijdrage

