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Nieuwe directeur
In de bijlage stuur ik een brief mee namens het bestuur. Graag uw aandacht daarvoor.

Terugkoppeling studiedagen
Afgelopen maandag en dinsdag hebben wij twee goede studiedagen gehad. Maandag zijn wij gestart
met scholing over de twee nieuwe methoden ‘Rekenplein’ (groep 1 en 2) en ‘Wereld in Getallen 5’
(groep 3 tm 8). Vervolgens hebben wij gewerkt aan de kernwaarden, missie en visie van de school en
de vertaling gemaakt met wat je ons dan ziet doen in de school/in de stamgroep. Op basis hiervan
zijn de thema’s voor de kwaliteitskringen gekozen.
De tweede dag zijn alle teamleden uiteen gegaan in de kwaliteitskringen. Er zijn vijf kwaliteitskringen:
wereldoriëntatie - het hart van ons onderwijs, rekenen, taal, (hoog)begaafdheid en Jenaplan
inkleuring/burgerschap. De kwaliteitskringen hebben de eerste 90 dagen plannen, inclusief doelen,
gemaakt. Deze plannen zijn direct van start gegaan en worden in het team op 6 december
gepresenteerd en geëvalueerd. Vervolgens worden dan de nieuwe 90 dagen plannen gemaakt.
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Teamfoto

Liggend; Alice (beheerder, conciërge)
Links naar recht onderste rij;
Monique Kips (Panda’s), Lianne (Konijnen), Mathijs (Giraffen), Helle (Panda’s), Wietske
(Lieveheersbeestjes), Michelle (onderwijsassistent onderbouw)
Links naar rechts middelste rij;
Sonja (intern begeleider), Lisette (remedial teacher), Monique Helmich (Dolfijnen), Laura (Dolfijnen
en Pinguïns), Gerda (Orka's), Erika (Zeehonden), Saskia (Zeehonden), Anne (Pinguïns), Jasper
(onderwijsassistent middenbouw)
Links naar rechts bovenste rij;
Milou (interim directeur), Marieke (IJsberen), Maud (Poema's, wordt Kangoeroes), Leonie
(onderwijsassistent bovenbouw), José (nieuwe stamgroepleider Poema's), Angelique (IJsberen),
Merel (onderwijsassistent bovenbouw), Lonneke (Kangoeroes), Heleen (Poema's), Hille (assistent
conciërge)
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Groepsbezetting
Er zal een verandering komen in de bovenbouwgroepsbezetting. Angelique gaat 1 dag minder voor
de groep. Op deze dag zal zij zich richten op bouwcoördinatie taken en op het
(hoog)begaafdheidsbeleid binnen de school. Aanstaande maandag neemt zij afscheid van de
Kangoeroes. Angelique blijft op dinsdagen en woensdagen de stamgroepsleider van de IJsberen. In
week 39 is Lonneke vijf dagen bij de Kangoeroes. Vanaf week 40 neemt Maud de rol van
stamgroepleider van Angelique over voor de Kangoeroes. Maud werkt dan tijdelijk drie dagen. Maud
neemt per 1 oktober afscheid van de Poema’s. Wij stellen de flexibiliteit van Maud zeer op prijs.

Schoolgids
In de bijlage vindt u de schoolgids van dit schooljaar. Het is goedgekeurd door de MR. Voor deze
schoolgids gebruiken wij het digitale programma van Vensters PO. Dit is een programma met een
vast format. Daardoor hebben wij niet altijd invloed op de woordkeuze en de lay out.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Milou van Wensen
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