Poelpraat
21 februari 2018.
Welkom
Silver en Jill zijn 4 jaar geworden. Welkom op de
Vorsenpoel!
Instroomgroep
Op 1 maart gaat de instroomgroep van start. Voor
deze groep zijn (tijdelijk) 2 nieuwe leerkrachten
aangetrokken. Ilona Dikmans zal op maandag dinsdag
en woensdag voor de groep staan en Ilse van de
Biggelaar zorgt op donderdag en vrijdag voor de
bezetting. Van de kinderen die in januari en februari
bij ons op school zijn begonnen, zullen er 2
overstappen naar deze kleine kleutergroep. Door deze
instroomgroep kunnen we de kleinste kinderen een
goede en veilige start geven, terwijl de overige
kleutergroepen niet al te groot worden.
Jumbo spaaractie
We hebben het bedrag dat door alle ouders bij elkaar
is gespaard tijdens de Jumbo spaaractie inmiddels
verzilverd. Het buitenspeelmateriaal van de kleuters is
uitgebreid met 4 mooie karren/fietsen, een kruiwagen
en wat kleiner speelmateriaal.
Thema-avond
Op 1 maart houden we weer een thema avond.
Tijdens deze avond krijgt u informatie over PBS en de
zaken waar we als school mee bezig zijn. Een groot
deel van de avond zal worden ingeruimd voor
inspraak en discussie over allerlei zaken die spelen op
onze school. Binnenkort kunt u via ons ouderportaal
inschrijven voor de thema-avond.
Aanmelden nieuwe leerlingen
Achter de schermen zijn we alweer druk bezig met de
formatie en de groepsindeling voor het volgend jaar.
Hiervoor is het belangrijk dat we weten hoeveel
nieuwe leerlingen we volgend jaar kunnen
verwachten. Heeft u kinderen die volgende schooljaar
4 jaar worden, wilt u die dan zo snel mogelijk
aanmelden? U kunt een aanmeldformulier halen bij
Chrisma, of downloaden van onze site. Kent u
kinderen in uw omgeving die volgend schooljaar 4

worden, dan zijn we er blij mee als u de ouders op de
Vorsenpoel wilt wijzen.
Nieuws van de parochie
Zondag 25 februari om 10:30 uur is er weer een
Gezinsviering in de Sint Petrusbasiliek in Boxtel: de
Uitlegviering.
Hierin wordt op een eenvoudige en leuke manier van
alles verteld over het hoe en waarom van de Heilige
Mis. De Uitlegviering is niet alleen voor kinderen erg
leuk en leerzaam; ook voor ouders reuze interessant!
- Wil jij meezingen in het kinderkoor? Geef je dan op
via kinderkoor@heilighartparochie.nl. Zondag om
9:45 uur beginnen zij met liedjes oefenen.
- Heb je vragen over Gezinsvieringen? Mail ons gerust:
gezinsviering@heilighartparochie.nl
Van harte welkom!
Werkdrukverlaging
Vorige week hebben de bonden een akkoord bereikt
met de minister over de werkdrukverlaging. Voor
komend schooljaar komt er voor de scholen geld
beschikbaar om de werkdruk voor leerkrachten te
verlagen. Hiermee komt de minister voor een deel
tegemoet aan de eisen van de scholen. Ook als zijn we
er nog lang niet, we zijn in ieder geval blij met dit
stukje. Zodra bekend is hoe hoog het bedrag per
school is, gaan we bekijken op welke manier we dit
bedrag zo effectief mogelijk kunnen inzetten.
Uiteindelijk is het de bedoeling, dat door de verlaging
van de werkdruk, de leerkrachten meer
mogelijkheden hebben om het onderwijs aan uw kind
zo goed mogelijk te geven.
Tevredenheidsonderzoek
Iedere 2 jaar organiseren we een
tevredenheidsonderzoek onder de ouders, leerlingen
en personeel van alle scholen binnen ons bestuur.
Met dit onderzoek kunnen wij als school zien waar
zaken goed lopen en op welke punten we ons moeten
verbeteren. Door iedere twee jaar hetzelfde
onderzoek uit te zetten, kunnen we ook punten
vergelijken, zodat we kunnen zien of acties voor

verbetering ook daadwerkelijk effect hebben gehad.
Kinderen uit de groepen 6 t/m 8 vullen de enquête op
school in. Ouders en personeel krijgen per e-mail een
uitnodiging per mail. Het kost best even tijd om de
hele lijst in te vullen, maar de resultaten zijn voor ons
erg waardevol. We hopen dus, dat u de moeite wilt
nemen de lijst in te vullen. U krijgt rond 5 maart een
mail met uw persoonlijke inlogcode. Heeft u moeite
met het invullen, dan kunt u uiteraard bij ons om hulp
vragen.
Rapporten en rapportgesprekken
Op 9 maart krijgen de kinderen hun rapport mee en
op 15 en 20 maart zijn er weer rapportgesprekken
gepland. Voor de groepen 5 t/m 7 gaan deze
gesprekken wat anders verlopen dan u gewend bent.
Deze keer wordt uw kind uitgenodigd mee te komen
naar het gesprek. Van tevoren vullen de kinderen
thuis een vragenlijst in (daar mag u gerust bij helpen).
De leerkracht zal tijdens het gesprek met uw kind over
het rapport, het welbevinden en de eigen leerdoelen
praten. Uit een proef die we hebben gedaan in de
groep van meester Koen blijkt, dat een dergelijk
gesprek u als ouder erg veel informatie oplevert, maar
dat het ook de betrokkenheid en motivatie van uw
kind verhoogt. Omdat deze gesprekken wat meer tijd
vragen dan 10 minuten, zullen we een kwartier
inplannen. Ook willen we ervoor zorgen dat de
kinderen niet al te laat op school hoeven te komen,
zodat ze op tijd in bed kunnen liggen. Daarom wordt
er mogelijk geschoven in de dagen en/of tijden voor
de gesprekken van groep 5 t/m 7. Dit bespreken we
donderdag in de teamvergadering en laten we u zo
spoedig mogelijk weten.
Mochten er zaken zijn die u liever bespreekt zonder
dat uw kind daarbij is, dan kunt u hiervoor een extra
afspraak maken met de leerkracht.
30 vragen voor na schooltijd
Krijgt u ook altijd zo’n kort antwoord als u uw kind
vraagt hoe het was op school? Onderstaande
suggesties kwamen we tegen op een oudersite op
internet. Wellicht dat het u kan helpen om eens een
leuk gesprek over school aan te knopen met uw kind.





Welke nieuwe dingen heb je vandaag geleerd?
Wat heb je vandaag op school allemaal gegeten?
Heb je een klasgenoot zien neuspeuteren?
Welke spelletjes heb je in de pauze gedaan?




























Wat is het grappigste dat er op school is gebeurd?
Wie heeft er vandaag het aardigst tegen je
gedaan?
Met wie heb je vandaag de meeste lol gehad?
Stel: er is een invasie van zombies op school:
welke leraar overleeft dit en waarom?
Welk klasgenootje zag er het leukste uit?
Wat was de grootste uitdaging vandaag?
Als je je school vergelijkt met een attractie in een
pretpark, welke attractie is het dan?
Welk cijfer krijgt deze schooldag van jou?
Als een klasgenoot een dag zou mogen ruilen met
de meester of juf; wie zou het zijn? En waarom?
Als jij een dag de leraar zou zijn, wat zou je de klas
dan leren?
Heb je je vandaag aan iemand geirriteerd en aan
wie?
Zijn er kinderen op school met wie je graag
vrienden zou willen worden?
Wat is de belangrijkste regel van je juf of
meester?
Wat doe je het liefste in de pauze?
Vind je dat je leraar op iemand lijkt die je kent?
Heb je vandaag iets nieuws geleerd over een
vriendje of vriendinnetje? Wat?:
Stel: er komen aliens naar je school en ze nemen
drie kinderen mee. Wie zouden dat zijn?
Heb je iets gedaan waarmee je iemand anders
hebt geholpen?
Wat heb je op school iets gedaan waar je trots op
kunt zijn?
Welke schoolregel vind je lastig?
Is er iemand in de klas die slecht naar de leraar
luistert?
Wat wil je dit jaar graag nog leren op school?
Welk klasgenootje is het tegenovergestelde van
jou?
Welke ruimte of plek op school vind je het fijnst?
Welke nieuwe dingen ben je nog van plan te gaan
doen op het schoolplein?
Als je vandaag over mocht doen, wat zou je dan
anders doen?

De volgende Poelpraat verschijnt op 7 maart.

