AFRONDING VAN ALLE TOETSEN, RAPPORTEN
SCHRIJVEN EN DE START VAN DE BOUW VAN IKC
DOM HELDER CAMARA!
Momenteel ronden alle kinderen en leerkrachten de CITO-toetsen af en schrijven de leerkrachten
de rapporten. Een rapport wordt geschreven voor de ouders en we noteren de ontwikkeling van
een kind er in. Donderdag 6 februari krijgen alle kinderen hun rapport mee. In de week van
10 februari worden de 10-minutengesprekken gehouden. Tijdens het gesprek is ruimte om de
ontwikkeling van uw kind met elkaar te bespreken. Via Social Schools heeft u afgelopen woensdag
een uitnodiging ontvangen en kunt u zelf het gesprek inplannen.
Donderdag 13 februari is het dan ei-de-lijk zover: de starthandeling van de bouw van KnikDak wordt
om 14u verricht! We zijn al bijna drie jaar aan het nadenken, praten, ontwerpen en vergaderen
over het nieuwe gebouw dat achter op het grasveld komt te staan en nu start de bouw dan
eindelijk. U zult ongetwijfeld iets weten over KnikDak, maar om iedereen op dezelfde manier te
informeren heeft u gisteren een IKC-memo ontvangen. IKC staat voor integraal kindcentrum, dat
is waar we naar toe werken.
De voorjaarsvakantie duurt voor alle kinderen een dagje langer. Maandag 24 februari zijn de
kinderen vrij en hebben wij een studiedag. Deze studiedag is gericht op de Grote Schoolbespreking
(het samen bespreken van de ontwikkelingen en opbrengsten van alle groepen), visieontwikkeling
gericht op het jonge kind (van 0 – 8 jaar) en de inrichting van KnikDak en op het starten van een
visietraject gericht op eigenaarschap.
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data

Februari

Maart

Woensdag 5

Studiedag team: alle kinderen zijn vrij

Donderdag 6

Alle kinderen krijgen hun rapport mee

Dinsdag 11

De groepen 7 gaan naar de film Supa Modo in het
Forum

Dinsdag 11 en
woensdag 12

10-minutengesprekken

Dinsdag 11 en
woensdag 12

De troubadour bezoekt de kleutergroepen vanwege de
Natione Voorleesweken.

Donderdag 13

Startactiviteit bouw IKC Dom Helder Camara (KnikDak) om
14u op de rotonde bij de school. U bent van harte welkom!

Vrijdag 14

De groepen 6 gaan schaatsen in Kardinge

Maandag 17 –
vrijdag 21

Voorjaarsvakantie, alle kinderen zijn vrij

Maandag 24

Studiedag team: alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 3

Informatieavond voor alle ouders over
schoolontwikkelingen. VERVALT (zie onder voor meer
informatie)

Ontwikkelingen IKC – Dom
Helder Camara (KnikDak)

Di. 3 maart: ouderavond over
schoolontwikkelingen vervalt

Gisteren hebt u een IKC-memo ontvangen. Als
er nieuwe ontwikkelingen zijn, maken we een
nieuwe memo voor u.

In de jaarkalender staat op dinsdag 3 maart
een
ouderavond
ingepland.
Deze
avond
vervalt. We willen u graag meenemen in
schoolontwikkelingen, in de IKC-vorming, met
u praten over de communicatie, maar de avond
komt te vroeg om nieuwe dingen te delen.
We zullen het informatiemoment vastplakken
aan de momenten waarop we het ‘Kijkje in de
klas’ weer organiseren (mei 2020). Het zal dan
geen ouderavond worden maar een informatief
moment op de tribune voorafgaand aan de kijkjes
in de klas. Deze data staan al in de jaarkalender
opgenomen. We begroeten u dan graag!
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Staking – lerarentekort / werkdruk
Afgelopen donderdag en vrijdag was de
school gesloten. Vele teamleden deden mee
aan de landelijke onderwijsstaking. Op onze
Twitterpagina kunt een fotoverslag zien van de
manieren waarop onze teamleden aandacht
hebben gevraagd voor het lerarentekort, de
hoge werkdruk en de salariskloof tussen het
basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
We bedanken alle ouders die hun steun hebben
uitgesproken richting het team als het gaat om
de staking. Het is hartverwarmend om te merken
hoeveel ouders zich ook grote zorgen maken
over het lerarentekort en wat dit doet met de
onderwijskwaliteit. Er waren zelfs ouders en
kinderen van onze school die meeliepen in de
stille mars of aanwezig waren bij de manifestatie
op de Vismarkt.
Er zijn ook ouders die geen begrip hebben voor de

staking. Dit heeft veelal te maken met het regelen
van opvang voor de kinderen, dit gaat ten koste
van vrije dagen. En er zijn ouders die zich afvragen
of hun kind voldoende onderwijsuren krijgt door
alle vrije dagen.
We hebben begrip voor beide meningen. Waar
we elkaar vinden, is in de zorgen. Zorgen om
onderwijskwaliteit. We merken op dit moment
iedere dag dat het lastig is om bij ziekte of
afwezigheid van de leerkracht een vervanger te
vinden. We merken dat ons soms niets anders
rest dan een groep naar huis te sturen als er geen
vervanger is. We bieden dan aan dat uw kind
naar school mag komen en in een andere groep
opgevangen wordt, maar u zult begrijpen dat dit
voor een kind verre van ideaal is.
Op dit moment is niet te zeggen of het bij deze
twee stakingsdagen blijft. Via de media en onze
nieuwsbrieven houden we u op de hoogte.

Aanmelden broertjes/zusjes die tussen nu en juli 2022 vier jaar worden
2022, dat is nog heel ver weg… En toch vragen
we u nu al om broertjes / zusjes van kinderen
die bij ons naar school gaan aan te melden!
Reden hiervoor is dat we tegen de grenzen van
het ruimtegebruik aanlopen. Door vroegtijdig in
beeld te hebben hoeveel broertjes / zusjes we
kunnen begroeten, weten we welke ruimte voor
nieuwe kinderen er overblijft.
U kunt een broertjes / zusje aanmelden door te

mailen naar: j.mollema@vcog.nl. Vermeld in de
mail de volgende gegevens:
- voornaam en achternaam
- geboortedatum
-
of uw kind naar peuterspeelzaal Kameleon of
SKSG locatie De Rode Pimpernel gaat (dit i.v.m.
de peuterdoorstroomgroep waar kinderen vanaf
3 jaar al terecht kunnen als ze opgevangen
worden op een van de genoemde plekken).

De volgende nieuwsbrief van het schooljaar 2019–2020 ontvangt u dinsdag 25 februari via Social Schools.

3

