School met de Bijbel

De Open Poort
NIEUWSBRIEF 5 oktober 2018
Algemeen
 Op vrijdagen (en soms op dinsdagen) worden de
gymlessen gegeven door Rebecca Bakker-de
Jong. Ze geeft bij groep (3,)4,5 en 6/7 haar lessen
voor haar gymminor van de opleiding.
 Als extra bij deze nieuwsbrief ontvangt u een
bijlage waarin de twee stagiaires zich aan u
voorstellen. Twee jonge mannen! We willen
graag ons steentje bijdragen in het opleiden van
jonge mensen tot bekwame leerkrachten. We
hebben ze heel hard nodig!
 In dat licht: we hebben vervangingen tot nog toe
intern kunnen oplossen. We zenden hierbij het
signaal uit dat we daarvoor geen vervangend
personeel uit een daarvoor ingestelde pool
hebben kunnen krijgen. Die zullen in de nabije
toekomst ook niet automatisch beschikbaar zijn.
Het is al een groot probleem in Nederland.

Kwaliteitsbeleid
 De notulen van de MR kunt u lezen op de
website.
 We zijn erg blij met de ouders die op school
komen lunchen in de groepen. Dat ontlast de
leerkrachten in hun middagpauze.
De
zoektocht
naar
hoe-we-het-verderorganiseren gaat door. We gaan met een ander
externe TSO-organisatie in gesprek. We
informeren u als we daar mee over kunnen
zeggen.

 Op maandag 8 oktober krijgen we bezoek van twee
collega-scholen in de regio. Ze gaan bij ons in de
groepen kijken naar hoe het ons lukt passend
onderwijs te bieden. Het Schoolondersteuningsprofiel vormt daarbij het uitgangspunt.
 Vrijdag 12 oktober krijgen we bezoek van de
onderwijsinspecteur. Zij legt de focus op
didactische vaardigheden.

Groep 5-8
 Groep 8 heeft met de kinderpostzegels €6000,=
opgehaald. Een hele prestatie!
 Op dinsdag 9 oktober kunnen de kinderen uit
groep 7 en 8 hun fiets laten nakijken op remmen,
verlichting. Dat gebeurt om 8.30 u door leden van
Veilig Verkeer Nederland.
Met vriendelijke groet,
J.H. de Man

Een veilige plaats voor groei en ontwikkeling
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