17 april 2018

VOORBEREIDINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2018 – 2019
Momenteel zijn we drukdoende met de voorbereidingen voor het schooljaar 2018-2019. Ik geef u graag
een inkijkje in dit proces:
De start van het proces begint altijd bij de teamleden. Alle teamleden kunnen via een formatiebrief
aangegeven wat hun wensen zijn voor het nieuwe schooljaar: wil je meer/minder werken, wil je verlof
opnemen, wil je op een andere school binnen de VCOG werken, wil je studeren, al deze vragen komen
aan bod. Het levert een verzameling van wensen op die de directie verwerkt. We proberen altijd zo dicht
mogelijk bij de wensen van mensen te blijven.
Daarnaast wordt berekend met hoeveel kinderen we starten op de eerste schooldag van het nieuwe
jaar en hoeveel kinderen er 1 oktober 2018 op school zitten. Deze twee getallen zijn belangrijk voor
het berekenen van de bekostiging. Als duidelijk is hoeveel geld we mogen besteden aan de formatie,
gaan we bepalen hoeveel groepen we kunnen maken. Hierbij houden we rekening met de huidige
groepsindelingen, met in- en uitstroom van leerlingen en met nieuwe vierjarigen die aangemeld zijn.
Vervolgens wordt een eerste concept formatieplaatje gemaakt. Het aantal groepen dat we mogen
maken is duidelijk, de leerkrachtinzet is duidelijk en we werken toe naar het best mogelijke en meest
wenselijke plaatje voor iedereen. We willen dit eerste conceptplaatje op de studiedag van 22 mei met
elkaar bespreken, er is dus werk aan de winkel!
Al met al is het formatieproces een hele puzzel. We hopen het definitieve plaatje inclusief de
groepsverdeling en leerkrachtverdeling begin juli te kunnen communiceren met u. Als u belangrijke
informatie voor ons hebt die van invloed kan zijn op bovenstaande (denk hierbij aan: u gaat verhuizen,
uw jongere kind is nog niet aangemeld), dan hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data

April

Mei

Dinsdag 17,
Woensdag 18

Groep 8 maakt de IEP Eindtoets

Donderdag 26

Tweede ronde schoolvoetbal voor groep 8

Vrijdag 27 april
t/m zondag 13
mei

Meivakantie: alle kinderen zijn twee weken vrij

Maandag 14 t/m
donderdag 17

Avondvierdaagse

Vrijdag 18

Inloop: we verwachten alle kinderen op school tussen 8.15
uur en 9.30 uur.

Maandag 21

Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 22

Studiedag team, alle kinderen zijn vrij

Donderdag 24

Sportdag groep 1 en groepen 1/2. Alle kleuters zijn om
11.45 uur vrij

Woensdag 30

Sportdag groepen 3 en 4

Schoolplein 14
Het tussenplein wordt deze week omgetoverd
tot een ‘Schoolplein 14’. Deze naam verwijst
naar Johan Cruijff, hij heeft het schoolplein
gericht op sport en bewegen bedacht. Als
alles goed gaat, kunnen we vanaf donderdag
gebruik maken van het nieuwe schoolplein.
De spelcontainer die op het oudbouwplein
staat, zit vol met sport- en spelmiddelen. Deze
materialen kunnen in pauzes gebruikt worden
om mee te spelen.
Er volgt nog een officiële opening van het
Schoolplein 14. We informeren u zodra we
weten wanneer dit feest plaatsvindt.

Cultureel erfgoed: excursies
De groepen 1/2 bezoeken in april de
Buitenplaats Reitdiep, een educatieve
boerderij.
De instroomgroep Apen is op bezoek
geweest bij zorgboerderij Boerderijum.
De groepen 4 bezoeken in mei en juni de
Fraeylemaborg in Slochteren.
De groepen 5 gaan in mei naar het
Noordelijk Scheepvaartmuseum.
De groepen 6 gaan in mei / juni naar het
klooster in Ter Apel.
De groepen 8 brengen in mei een bezoek
aan de synagoge.
De leerkrachten van deze groepen zullen
u benaderen voor begeleiding en hulp bij
het vervoer.
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Dans je mee? Twee gratis
danslessen en dansen op
Koningsdag!
Dans je mee? Er is nog ruimte voor dansers!
De gemeente Groningen heeft ons benaderd of
we met een groep kinderen tijdens Koningsdag
een dansoptreden willen verzorgen. Dat willen we
uiteraard graag organiseren! We bieden het volgende
naschoolse aanbod aan:
•M
 aandag 23 april en donderdag 26 april van 14.45u
tot 15.15u dansles volgen in het speellokaal of
buiten. De danslessen worden verzorgd door een
docent van dansschool The Legacy;
•
Vrijdag 27 april om 13.15u optreden op het
Emmaplein in Groningen, daar wordt de dans
opgevoerd. De kinderen worden om 13u verwacht
op het Emmaplein;
•
Tijdens het optreden dragen de kinderen het
schoolshirt die ze donderdag 26 april mee naar huis
krijgen (graag weer inleveren na het optreden op
Koningsdag);
• De activiteit wordt gratis aangeboden!
• De activiteiten worden gefotografeerd en gefilmd. Dit
materiaal wordt gebruikt door school (bijv. voor de
website en Twitter) maar kan ook gebruikt worden
door de gemeente Groningen;
• Er is plaats voor 50 kinderen, meld je daarom snel
aan bij de groepsleerkracht of bij Joyce Mollema
(j.mollema@vcog.nl, even langslopen of via
Digiduif). Aanmelden kan tot en met 18 april.
Ouders van aangemelde kinderen krijgen donderdag
19 april de laatste informatie via Digiduif.
Jan Okken
Maaike van der Kaap

Avondvierdaagse: vandaag
laatste aanmelddag!
U kunt uw kind tot en met vandaag aanmelden voor de
avondvierdaagse. Daarna sluit de inschrijving.
Woensdag 18 april kunt u (als u dit nog niet gedaan
hebt) betalen. Van 8.15u tot 8.45u en van 12.15u tot
12.45u staat de organisatie weer voor u klaar bij de
tribune.
De gemeente Groningen zorgt er voor dat alle kinderen
(ook de kinderen die niet meelopen) een waterfles
cadeau krijgen. Deze fles kun je thuis vullen en
meenemen tijdens het wandelen. De organisatie zorgt
voor een gezonde pauzehap en er is een waterpunt om
je waterfles te vullen.
We zoeken nog steeds ouders die op de
pauzeplaatsen (maandag, dinsdag, woensdag)
water en fruit uit willen delen aan de kinderen
en hun begeleiders. Helpt u een halfuurtje mee? U
kunt zich aanmelden bij Arjan Kaufmann of bij Joyce
Mollema.
Alle kinderen ontvangen wederom een school T-shirt
om te dragen tijdens de avondvierdaagse. We
ontvangen de shirts graag (ongewassen) terug op
vrijdag 18 mei.
Anders dan voorgaande jaren krijgen de kinderen (en
ouders) hun medaille in de klas uitgereikt (i.p.v. na de
laatste wandeldag). Zo weten we zeker dat iedereen
de juiste medaille krijgt en kunt u na de slotdag tijdig
naar huis.
Vrijdag 18 mei mogen de kinderen tussen 8.15u en
9.30u op school komen. We verwachten iedereen om
uiterlijk 9.30u in het lokaal!

Traject Ouderbetrokkenheid
Dinsdagavond werd de ouderavond in het kader van het traject ‘Ouderbetrokkenheid’ gehouden. We hebben de
bouwsteen ‘gastvrijheid’ uitgewerkt. Er waren ongeveer 12 ouders en een aantal teamleden.
In twee groepen ontstonden leuke gesprekken over de wensen m.b.t. gastvrijheid.
Uiteindelijk hebben we in de grote groep teruggekoppeld en afgestemd dat twee ideeën nader uitgewerkt worden:
1. B
 ehoefte om teamleden niet alleen van naam te kennen maar ook van gezicht. Bijv. als er een medewerker
genoemd wordt in de nieuwsbrief dan even een fotootje er bij, een smoelenboek, een fotowand in school of een
teamfoto in de klas etc. Twee leerkrachten zullen aan het team vragen welke concrete uitwerkingen op prijs
gesteld worden;
2. B
 ehoefte om aan het begin van het schooljaar verbinding te hebben als ouders en leerkrachten van een groep.
Bijv. een klassenavond / moment waarop leerkracht(en) en ouders samenkomen in de groep van het kind, zichzelf
aan elkaar kunnen voorstellen en zo een bodem leggen voor de rest van het schooljaar om elkaar te kennen en
te kunnen vinden waar nodig. Deze behoefte is er vooral voor de groepen 1 t/m 3 omdat de groepssamenstelling
daar nog wisselt. Een aantal ouders met een kind in de onderbouw wil graag meedenken hoe dit vorm kan krijgen.
Na de meivakantie krijgt dit onderwerp een vervolg;
3. Ouders hebben de wens om foto/filmmateriaal te kunnen krijgen na een activiteit. We hebben besproken dat dit
steeds lastiger wordt i.v.m. de privacywetgeving. Dit onderwerp wordt geparkeerd.
We bedanken de ouders hartelijk voor hun inzet! We informeren u over de concrete uitwerkingen m.b.t. de twee
onderwerpen zodra het kan.

De volgende nieuwsbrief ontvangt u dinsdag 15 mei 2018 via Digiduif
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