Poelpraat
20 september 2017.

Eigenheid:
Adreslijsten
U bent gewend om aan het begin van het jaar een
adressenlijst te krijgen van de klas van uw kind. Dit
jaar is dat niet in alle groepen gebeurd. We hebben
afgesproken dat deze adressenlijst voortaan in de
boekenkast van het ouderportaal komt te staan. Zo
kunt u de lijst altijd en overal bij de hand hebben.
Chrisma zorgt ervoor dat de lijsten deze week in de
boekenkast van ouderportaal worden gezet.
Startactiviteit PBS
Binnenkort gaan we
de nieuwe PBS
ruimte “op de
speelplaats”
inoefenen met de
kinderen. Op de
studiedag hebben
we met alle
leerkrachten weer de
foute film gemaakt en binnenkort maken we weer de
goede film. Zodra dit klaar is zetten we de films ook
weer op ouderportaal.
Vandaag was de startactiviteit met heel de school. De
ouders uit de werkgroep hadden een nieuw
speelplaats-spel bedacht, dat door alle kinderen op de
speelplaats gespeeld kon worden.
We gaan de komende tijd met de volgende
gedragsverwachtingen aan de slag:
Veiligheid:




Je houdt rekening met elkaar
Je houdt handen, voeten en spullen bij jezelf.
Je blijft op je (eigen) speelplaats.

Verantwoordelijkheid




Je gebruikt het spelmateriaal waarvoor het
bedoeld is.
Je speelt samen, iedereen mag meedoen.
Je luistert naar iedere volwassene.




Je draagt bij aan een fijne speelomgeving.
Je houdt je aan de spelregels die je samen
afspreekt.

Verlofaanvragen
Momenteel word ik overspoeld met verlofaanvragen.
In de leerplichtwet staat precies omschreven voor
welke zaken ik verlof mag geven. En hierbij moet ook
een directeur zich aan de wet houden. Op het
verlofformulier en op onze website (menu informatie)
staat precies omschreven om welke redenen u verlof
aan mag vragen.
Verlofformulieren kunt afhalen bij Chrisma of Silvo. U
kunt het formulier ook downloaden vanaf onze site.
Uiteindelijk is het de directeur die beslist of verlof wel
of niet toegekend mag worden.
Verkeer
Het weer wordt weer slechter en we zien dat steeds
meer kinderen met de auto naar school worden
gebracht. Het wordt dus voor en na schooltijd
drukker rond de school. Daarbij zien we soms
gevaarlijke situaties ontstaan. Ik wil iedereen met
klem vragen om zich aan de regels te houden. Het
gaat tenslotte om de veiligheid van uw eigen kind. Dus
gebruik de zoen-en-zoef strook waar hij voor bedoeld
is en parkeer niet vlak bij de oversteekplaats.
Studiedag
Afgelopen maandag was het studiedag voor de
leerkrachten. We hebben ons die dag gebogen over
de vraag: hoe kunnen wij de opbrengsten van onze
kinderen verhogen? We willen het maximale uit de
kinderen halen en soms hebben we het idee, dat dat
niet helemaal lukt.
We hebben aan de hand van videobeelden gekeken
hoe een goede les er nu uit hoort te zien en hierover
afspraken gemaakt, zodat we ook allemaal dezelfde
taal spreken. Ook hebben leerkrachten een grondige
analyse gemaakt van hun groep op diverse
vakgebieden. Daarbij staat één vraag centraal: “wat is
hier aan de hand?” Vervolgens kan een leerkracht

bepalen wat er moet gebeuren om zaken beter te
laten gaan, of om de zaken die goed gaan vast te
houden. Zo ontstaat er een groepsplan waarin doelen
en de aanpak om tot de doelen te komen duidelijk
omschreven staan. Dit plan wordt besproken met de
directeur en de IB-er en na 6 weken ook weer
geëvalueerd.
Juf Dagmar geslaagd voor de MLI
De afgelopen 2 jaar heeft juf Dagmar zich naast haar
werk gestort op de studie “Master Leren en
Innoveren”. In deze studie heeft zij geleerd hoe
innovatief onderwijs vorm kan krijgen en wat dat
vraagt van leerkrachten en school. Vlak voor de
vakantie heeft zij haar afstudeer-onderzoek
ingeleverd en later kreeg ze te horen dat ze geslaagd
was voor haar opleiding. Maandagmiddag mag ze
haar diploma in ontvangst komen nemen. Natuurlijk
zijn we trots op deze prestatie en hopen we dat we als
school veel profijt gaan hebben van de kennis die
juffrouw Dagmar heeft opgedaan.
Ouder-kind gesprek
Vorig jaar zijn we gestart met het houden van ouderkind gesprekken. U mag als ouder na schooltijd bij uw
eigen kind op 10-minuten gesprek komen. Uw kind
kan u laten zijn waar het aan werkt in de klas, waar
het trots op is, wat er nog moeilijk is. Dit jaar
organiseren we 4 van dit soort momenten, verspreid
over het jaar en iedere keer op een ander dag. Het
eerste ouder-kind gesprek staat gepland op maandag
25 september, van 15.15 uur tot 15.45 uur.

Oudervereniging
Onze school kent een actieve oudervereniging. De
ouders van de OV helpen de leerkrachten bij het
organiseren van allerlei activiteiten. Zij nemen zo veel
werk uit handen van leerkrachten, zodat de werkdruk
minder hoog is en de leerkracht zich kan concentreren
op het werken in de klas. Dankzij deze ouderhulp
kunnen we een aantal leuke activiteiten organiseren
die enerzijds zorgen voor een goede sfeer en
saamhorigheid binnen de school, en anderzijds zorgen
voor een waardevolle aanvulling op het
lesprogramma.
De oudervereniging komt een paar keer per jaar
bijeen en bespreekt dan zaken rond de viering van
sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreisje enz.
Daarnaast zijn deze ouders actief betrokken bij de
organisatie.
Op dit moment is de oudervereniging wat onderbezet.
De oudervereniging is dan ook op zoek naar 3 ouders
die tijd en energie willen steken in een aantal
activiteiten op school. Heeft u interesse, of wilt u hier
meer van weten? Neem dan contact op via
or@vorsenpoel.nl.

De volgende Poelpraat verschijnt op 4 oktober.

