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Geachte ouders/ verzorgers,
Wat gaat de tijd toch snel... volgende week is het al
weer de laatste schoolweek voor de herfstvakantie! In
de afgelopen weken is er hard gewerkt en veel
geleerd in de groepen en zijn er weer heel wat
activiteiten geweest: de groepen 1 en 2 zijn naar
Terracollege geweest ivm dierendag, we hadden de
“Dag van de leraar”, de kinderboekenweek is
geopend, groepen 7/8 zijn naar de gemeentewerf
geweest en nog een hele hoop meer. Ouders bedankt
voor jullie hulp!!!

De afgelopen weken hebben verschillende collega’s hun
uiterste best gedaan om les te geven aan de
groepen 3 en 4. Dit deed een stevig beroep op flexibiliteit,
tijdsplanning, stressbestendigheid en inhoudelijke
voorbereiding, maar het voorkwam dat we groepen naar
huis hebben moeten sturen. Een mooie prestatie!!!

•

Het is erg druk maar de sfeer is goed!
•

Nieuwe meester

Wat hieraan bijdraagt is het feit dat we een nieuwe
collega hebben kunnen verwelkomen voor de
combinatiegroep 7/8. Meester Willem. De leerlingen
hebben uiteraard al kennisgemaakt en les gekregen.
Meester Willem heeft voor u in de bijlage een kort
verhaal ter introductie.
•

Corona

De versoepelingen binnen het primair onderwijs
maakt het mogelijk om ouders weer op school te
ontvangen. Dit is uiteraard fantastisch. Daarnaast
dwingt het ons ook te kijken naar wat we willen
behouden. We merken dat de ingangen van de
groepen 3 t/m 8 goed werken. Er is sprake van een
gespreide instroom van leerlingen en de leerkrachten
zijn, doordat ze op het plein staan, goed
benaderbaar voor ouders. We merken dat dit ons
overzicht geeft en het opstarten van de lessen
eenvoudiger maakt. Dit willen we graag behouden.
Het blijft vanzelfsprekend dat u altijd voor
urgente zaken bij ons terecht kunt.
•

Schoolpleinplan

Ouders hebben opgemerkt dat er sprake is van
vernielzucht door onverlaten en veel gehang van jongeren.
We hebben diverse malen bij diverse instanties melding
gemaakt van wat er speelt. De gemeente is op de hoogte
van dat wij het belangrijk vinden dat ze tot een plan van
aanpak komt. Het is zoeken en vinden van een mooie
oplossing voor de jongeren.
Dit raakt op onderdelen ook de verdere realisatie van ons
pleinplan. We hebben redelijk wat vragen van ouders
gekregen over de vorderingen t.a.v. schoolpleinplan. Dit
geeft de betrokkenheid weer en dat is mooi.
De gemeente had de voorgaande plannen afgekeurd, dus
toen moesten we weer opnieuw beginnen. Ik zal niemand
gaan vermoeien met waar het hem in lag maar hierbij een
kleine opsomming;
De gemeente wilde een meer robuuster plan. Er moest
wat uit en er moest wat bij.
In eerste instantie hadden we ons alleen gericht op het
grote plein. De gemeente wilde liever een opzet voor alle
pleinen, dat koste wel weer wat meer tijd.
Corona heeft het natuurlijk ook vertraagd doordat we met
andere dingen bezig waren en de gemeente ook andere
urgente vraagstukken had.
We gaan het volgende doen:
•
•
•

Het schrijven van een subsidiewaardig pleinplan
Aanvragen van subsidies voor de financiering.
We willen met de gemeente om de tafel (en afspraken
maken) waar het gaat om toezicht, veiligheid etc. Het
zou ontzettend jammer zijn als speelmateriaal binnen
afzienbare tijd vernield zouden worden.

Juf Esther

Juf Esther zal na de herfstvakantie, heel gestaag,
weer de “draad” van het lesgeven gaan oppakken.
Vanaf dat moment start haar re-integratie. Een mooie
ontwikkeling voor haar persoonlijk en de school.

Achter de schermen zijn we vanuit de Wegwijzer met
een heleboel zaken bezig.

•

MR/ AC/directieoverleg

De directie heeft regelmatig overleg met de
MedezeggenschapsRaad van de school en de
ActiviteitenCommissie waarvan de voorzitter (net
als bij de MR) een gedegen gesprekspartner is.
Veel van bovenstaande zaken zijn aan de orde
gekomen. We zijn aan het nadenken over hoe u
door elk orgaan geïnformeerd kan worden t.a.v.
ontwikkelingen.
We delen samen de uitdagingen, ontwikkelingen
en helpen elkaar, waar het aan “zicht ontbreekt, te
zien”.

•

Lege batterijen

Op school hebben we een grote ton bij de hoofdingang
staan. Een ton voor de inzameling van lege batterijen. De
school ontvangt per ingeleverde kg € 0,25. U kunt dus
lege batterijen inleveren op De Wegwijzer en de school
daarmee de helpende hand bieden.
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