inhoud

juli 2022 vakantie-editie

Welkom ........................................................................................................................................ 2
Afsluiting schooljaar .................................................................................................................... 2
Afscheid van… ............................................................................................................................ 2
Groepsformatie ........................................................................................................................... 2
Parro in het nieuwe schooljaar................................................................................................... 3
Nieuwe schoolkalender .............................................................................................................. 3
Belangrijke data .......................................................................................................................... 3
Dag groep 8 ................................................................................................................................ 3
TSO hulp gezocht ........................................................................................................................ 3
Verrassing en traktatie van de oudervereniging ...................................................................... 4

Ons Ding juli vakantie-editie 2022

Welkom
In september heten we Tatum en Lilly
van harte welkom bij ons in gr 1 en
Marley in gr 3, Calvin in gr 6 en Debian
in groep 7.
We wensen hen veel speel – leer -en
werkplezier toe!

Afsluiting schooljaar
Afgelopen jaar zijn we gestart met de
naweeën van Corona. We hebben
enkele maatregelen om verspreiding
van COVID te voorkomen nog moeten
handhaven. We zijn er blij mee dat we uw
kind continu onderwijs hebben kunnen
verzorgen.
Samen met het team en de MR hebben we
onze focus gericht op de
onderwijsontwikkeling in alle groepen.
Welke ontwikkelingen hebben we uitgezet:

Groepsformatie
Zoals u in de brief betreffende de
groepsformatie heeft kunnen lezen zijn
we op zoek naar een leerkracht (of
leerkrachten) voor groep 4. Helaas zien
we dat de vraag groter is dan het aanbod.
Dus hebben we samen met het team en de
MR gekeken naar de mogelijkheden die we
vanuit intern kunnen toepassen.
Het is ons gelukt om hiervoor een oplossing
te vinden.
Groep 1-2 a, juf Rabia gaat extra werken
zodat zij fulltime voor de groep staat.
Groep 4, Juf Ruth gaat van groep 1-2 A drie
dagen naar groep 4.
Groep 4, Juf Ninette gaat 2 dagen naar
groep 4 waardoor haar taken als
coördinator Didactiek grotendeels komen te
vervallen.

Doelgericht onderwijs, vanuit eigenaarschap
nemen we kind, ouder en leerkracht mee in
het formuleren van het eigen leerdoel.

De vacature blijft openstaan, we hopen dat
er tussentijds iemand reageert. Mocht dat zo
zijn laten we deze leerkracht eerst met juf
Ruth en juf Ninette meelopen. Waarna hij/zij
de groep kan gaan overnemen.

Beredeneerd aanbod, in alle groepen
bieden leerkrachten een onderwijsaanbod
aan wat past bij de onderwijsbehoeften van
kinderen in de groep.

We zien dat er een MT-functie wegvalt (juf
Ninette heeft dan nog 1 dag voor deze
taak) Samen met juf Astrid wordt bekeken
welke taken prioriteit hebben.

Spelend en bewegend leren, Niet alleen de
instructie is van belang bij het komen tot
leren, maar ook het oefenen en toepassen
van strategieen. Hierbij maken we gebruik
van de werkvorm spelen in hoeken, kiezen
uit de kieskast en spelend en bewegend
leren in de buitenlucht.

Daarnaast gaan juf Ruth en juf Rabia zich
voorbereiden op een jaar wat zij ook eerst
niet hadden verwacht.
We zijn juf Ninette, juf Rabia en juf Ruth zeer
dankbaar voor deze inzet.

Afscheid van…
We hebben aan het eind van het
schooljaar afscheid genomen van Juf
Seda, juf Maartje, juf Arisha en juf
Monique. We willen hen bedanken
voor de prettige samenwerking en wensen
hen heel veel succes toe in hun nieuwe
werkomgeving.

Fijn dat juf Suzanne komend schooljaar weer
enkele uren op school aanwezig gaat zijn.
Aan het begin van het schooljaar starten we
met de groene weken waarbij we veel
aandacht besteden aan de klassenregels en
groepsdynamiek. Juf Suzanne begeleidt de
leerkracht bij dit proces.
Het interim werk van juf Astrid op basisschool
Het Palet stopt per 1 augustus. Hierdoor is ze
weer 4 dagen in de week op school
aanwezig.
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Parro in het nieuwe schooljaar
Als u al gekoppeld bent aan Parro
hoeft u niets te doen om straks de
nieuwe groep van uw kind zichtbaar te
krijgen. Vanaf 1 augustus worden de nieuwe
groepen geladen in de parro omgeving.
Mocht uw kind na 1 augustus niet zichtbaar
zijn in de nieuwe groep stuur dan even een
mailtje naar ouderportaal@obsdewending.nl
Wij zullen dit dan in het nieuwe schooljaar zo
snel mogelijk in orde maken.
Houd in de gaten dat u als ouder alleen met
een uniek mailadres gekoppeld kan worden
aan Parro. Wilt u als ouder/verzorger een
eigen account binnen Parro gaan gebruiken
geef dan uw mailadres even door, ook via
bovenstaand mailadres.

•

Studiedagen: 23 september, 5
oktober, 6 december, 9 en 10 maart.

•

Studieweek (gr 1t/m 7): 12-16 juni

•

Schoolkamp groep 8: 12-14 juni (15 en
16 juni vrij)

Dag groep 8
Afgelopen woensdag zwaaiden we de
kinderen van groep 8 uit en namen we
in de avond afscheid van deze kanjers.
Wat vonden we het fijn dat jullie bij ons op
school zaten! Heel veel succes op de
middelbare!

Nieuwe schoolkalender
We zijn de laatste hand aan het leggen
aan onze schoolkalender. Zodra de
schoolkalender gereed is zullen wij
deze publiceren op onze website. U
kunt deze voor eigen gebruik downloaden
en printen. Vanuit milieuoogpunt en
vanwege kostenbesparing wordt hij vanaf
het nieuwe schooljaar niet meer geprint
meegegeven.
In de agenda van Parro nemen wij de
gehele schoolkalender op. Deze agenda is
altijd leidend. Mochten er data veranderen
dan zullen we dat in de agenda van Parro
aanpassen.

Belangrijke data
Alvast belangrijke data om te noteren!
• 5 september – eerste schooldag
• 14 september – informatieavond
groep 1 t/m 8
•

Week van 26 september –
Startgesprekken met kind-ouderleerkracht

TSO hulp gezocht
Ook voor het nieuwe schooljaar
zoeken wij weer vrijwillige ouders,
opa’s en oma’s om tussen de middag
te komen helpen bij de opvang (TSO).
Tussen 11.30 en 12.30 spelen de kinderen in 2
bouwen buiten. Kunt u niet elke week, om
de week of 1 keer per maand mag ook.
Vindt u het leuk om te helpen op school?
Houdt u van sport en spel? En bent u graag
buiten?
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Dan is de TSO misschien wel wat voor u.
Geef u op via n.vanasselt@obsdewending.nl

Verrassing en traktatie van de
oudervereniging

Geniet van de
zomervakantie! En tot
ziens op maandag 5
september!

Afgelopen donderdag heeft de
oudervereniging gezorgd voor een
leuke- actieve verrassing. Helaas liet
het weer het niet toe om buiten het
springkussenfestijn op te zetten, maar
gelukkig paste het ook in de gymzaal.
Inmiddels is het de traditie dat op de laaste
schooldag de ijscoman komt en de kinderen
worden getrakteerd op een overheerlijk ijsje.
Namens de kinderen en het team willen wij
de OV bedanken voor al hun inzet en hulp.
En natuurlijk ook voor deze heuse verrassing
en traktatie.
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