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Agenda
woensdag 24 okt.

KinderRaad

Maandag

29 okt.

Ouderraad vergadering om 20.00

Vrijdag

02 nov.

Studiedag, alle kinderen vrij!

Woensdag 07 nov.

Het nieuwe Zoemertje verschijnt

Algemeen

Ontwikkeling
Beste ouder(s) en verzorger(s),
Als school zorgen we (samen met u en de kinderen) ervoor dat onze kinderen zich ontwikkelen. Maar
als school ontwikkelen wij ons ook. Op dit moment zijn we bezig met het opnieuw maken en vaststellen
van onze visie. Wat hebben de kinderen van school nodig om op de toekomst voorbereid te zijn? De slag
daarna is wat vraagt dit van ons en het aanbod dat we bieden? Dit doen we stukje voor stukje en begin
januari / eind december verwachten we daar meer over te kunnen vertellen. We zijn tevens bezig met
een bijstelling van de manier van werken voor het eerste rapport, we zijn voorbereidingen aan het
treffen om de ouderportaal in gebruik te nemen om u beter te informeren, we kijken hoe we ouders in
groep 7 al meer kunnen betrekken bij de informatie over het voortgezet onderwijs, we hebben de
kennismakingsgesprekken gehad om meer op het kind gericht te kunnen werken en snel met ouders
contact te hebben, we blijven nog wel even bezig met de AVG, we zijn (altijd) bezig met onze
onderwijskwaliteit en natuurlijk met de actiepunten zoals communicatie en het betrekken van ouders in
schoolzaken (onderwerpen uit de ouderenquête). Zo kunnen we nog wel even doorgaan met allerlei
ontwikkelingen zoals onze zorgstructuur mede met de interne begeleiding zoals bijvoorbeeld welke zorg
kunnen wij bieden en voor welke ondersteuning zijn wij niet toegerust en neemt het speciaal onderwijs
het stokje van ons over. De afgelopen jaren waren er geen kinderen die daarvan gebruik hebben hoeven
maken. Van bijna alle genoemde onderwerpen krijgt u zeer binnenkort (waarschijnlijk binnen een
maand) meer informatie. Het uitgangspunt is altijd “Hoe kunnen wij nog beter voor onze kinderen het
onderwijs vorm geven?” U als ouder bent daar een onmisbare schakel bij. We willen graag en we willen
veel maar moeten er ook voor waken om niet teveel zaken tegelijk aan te pakken. Liever doen we wat
we doen goed dan veel maar half. Net zoals voor iedereen geldt ook voor ons een leven lang leren 
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Arjan Breijer
Directeur basisschool Bernadette

Even voorstellen…
Afgelopen maandag is meester Paul v.d. Wetering bij ons gestart als
conciërge. We zijn heel blij dat meester Paul ons komt versterken. Gister
en eergister is hij in alle groepen voorgesteld dus alle kinderen kennen
hem al. Hij stelt zich hieronder aan u voor zodat u weet welk gezicht bij
zijn naam hoort.
Hallo allemaal .Ik zal me even voorstellen Ik ben Paul v.d. Wetering.
Inmiddels 60 jaar jong en ik woon in olland samen met mijn partner.
Binnenkort wordt ik jullie nieuwe conciërge van jullie mooie basisschool
Bernadette. Ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren voor de
uitstraling van de school. Dus schroom niet om mij aan te spreken over
dingen in en om het schoolgebouw die U belangrijk vindt.

Werkzaamheden ICT, digitaal niet bereikbaar op 5 en 6 november
We krijgen na aanbesteding een nieuwe netwerkbeheerder en gaan in de Cloud
werken. Op maandag 5 en dinsdag 6 november zetten zij ons netwerk om. Dat
betekent dat alles opnieuw geïnstalleerd wordt en we twee dagen als school
“offline” zijn. Papier, de oude krijtborden, flipover of andere manier en zullen we
in de klas als noodmiddel gebruiken. Het digibord werkt immers niet.
Dat betekent dat we ook geen mail of ziekmeldingen via de app zien. Alle
gezonden mail ed zien we als we weer “online” zijn. Het kan even een paar dagen
duren voordat we de mail ed weer helemaal hebben bijgewerkt en hebben beantwoord. Bij
spoedeisende zaken graag even bellen of langslopen die twee dagen.
De eerste Eenbes school is maandag met het nieuwe netwerk gestart en die zijn heel enthousiast. We
hopen straks net zo enthousiast te zijn ;-)

Schoolfruit
Zoals u weet krijgen wij tot medio april gratis schoolfruit voor alle kinderen. Dit
start op 14 november. De kinderen krijgen dan op woensdag, donderdag en
vrijdag schoolfruit. U hoeft vanaf 14 november op die dagen dus geen fruit mee
te geven.

AVG en toestemmingsbrieven
We hebben bijna alle formulieren terug waar u op kon aangeven waar u wel of geen toestemming voor
geeft. Vandaag hebben de ouders die nog een formulier moeten inleveren een herinneringsmail gehad.
Heeft u die niet gehad? Dan heeft u het formulier al ingeleverd. Zodra die allemaal binnen zijn kijken we
of we een “Zoemertje extra” mogen maken zodat u per groep de adres en telefoongegevens heeft. Van
ouders begreep ik dat dit een heel handige lijst is om makkelijk contact te leggen voor feestjes,
speelafspraken, enzovoort.

Evaluatie kennismakingsgesprekken
In het begin van het jaar hebben we kennismakingsgesprekken gehouden om snel contact met u als ouder te
hebben en van u of uw kind te horen wat uw kind nodig heeft dit schooljaar. Natuurlijk doen we dit naast de
warme overdracht van de vorige leerkracht. We willen echter graag uw kennis van uw kind en de mening van
uw kind graag horen! Dit is aanvullend op elkaar.
De kennismakingsgesprekken zijn geëvalueerd en zowel ouders als team zijn enthousiast. 90% van de ouders wil
dit volgend jaar voortzetten. De informatiebrief was (veel) te laat en dat gaf terecht veel opmerkingen hierover
in de enquête. Mocht u n.a.v. de informatiebrief nog vragen of opmerkingen hebben (misschien mist u bepaalde
informatie) dan hoor ik dat graag van u. Dan kunnen we de brieven voor volgend jaar verbeteren.
De helft van de ouders gaven aan dat ze de kinderen van groep 5 t/m 8 niet op elk rapportgesprek erbij willen
om zo makkelijker over dingen te kunnen praten. De andere helft wilde dat juist wel. Voor dit jaar hebben we
besloten om de kennismakingsgesprekken en het tweede rapport samen met u en de kinderen te voeren. Het
eerste rapport is zonder de kinderen erbij. Zo hebben we voor dit jaar een balans hierin. We bekijken daarna
voor komend jaar wat we doen. Alleen bij groep 5 t/m 8 zijn de kinderen op het tweede rapportgesprek erbij.
Natuurlijk kan er bij zaken waarbij u de kinderen niet bij wilt een aparte afspraak gemaakt worden of op een
andere manier contact met de leerkracht gelegd worden.
In de enquête zijn de volgende tips en tops nog aanvullend genoemd op wat hierboven staat;






Fijn dat de app er is, zo zie je meer wat er gedaan wordt op school en kan ik zelf het gesprek plannen!
Goed dat het kind het woord voert (vaak genoemd)
Fijn om gelijk aan het begin van het jaar contact te hebben en eventuele zorgen te bespreken. (vaker
genoemd)
Ik zou het inloopmoment afschaffen of meer sfeer geven. (eenmaal genoemd)
Super fijn (meerdere keren genoemd)

Samenvattend; volgend jaar houden we weer kennismakingsgesprekken met een informatiebrief die nu tijdig
verschijnt. Het tweede rapportgesprek is voor groep 5 t/m 8 samen met uw kind. Het eerste rapportgesprek is
zonder de kinderen erbij. Voor groep 1 t/m 4 zijn alle rapportgesprekken zonder de kinderen erbij.

CREA
Met de hulp van vele ouders hebben we weer een CREA dag gehad. We willen
namens de kinderen alle ouders bedanken voor hun hulp, we hebben ze zien genieten
van de dag! Verschillende kunststukken hebben een plek in de aula gekregen.

Gevonden voorwerpen
Zoals u ziet hebben we na 8 weken school een flinke verzameling brood en
fruittrommels opgebouwd. Komt u ons verlossen van deze berg plastic?
We laten ze nog een week onder de boom van de gevonden voorwerpen staan en
daarna bieden wij ze voor recycling aan zodat ze een tweede leven kunnen
krijgen.

De klok gaat van het weekend terug!
In het weekend gaat de klok een uur terug. Een uurtje extra slapen
dus, al zit de interne klok van de kinderen vaak zo dat ze toch wel
wakker zijn…. Vergeet u niet de klokken terug te zetten anders
bent u of uw kind maandag een uur te vroeg. En alhoewel we het
geweldig vinden als iedereen graag naar school komt raden we u
en de kinderen toch een extra uurtje slaap aan ;-)

