Datum: 05-12-2017
Van de directie

Inhoud

Beste ouder(s), en verzorger(s),
Het is een cliché, maar wat vliegt de tijd. Zo start je een schooljaar, en zo is het
alweer bijna kerst. Vandaag bracht Sinterklaas een bezoek aan onze school.
Terwijl we vol spanning stonden te wachten op zijn komst, kwam de Sint
gewoon vanuit de school naar buiten. Al wekenlang hadden we het vermoeden,
maar nu bleek het toch echt zo te zijn: Sinterklaas had op school geslapen! Het
werd als vanouds een prachtige dag. Ik vond het fantastisch om dit feest voor
het eerst op deze school mee te maken. Zo kijk ik ook uit naar het kerstfeest
over enkele weken. Ik heb me laten vertellen dat dit jaarlijks één van de
hoogtepunten op school is voor zowel kinderen als ouders. Het verheugt me u
dan allemaal te ontmoeten.
Op 20 november hadden we een zinvolle studiedag op school. Op deze dag
hebben we o.a. hard gewerkt aan onze zorgstructuur en groepsplannen. Iedere
leerkracht werkt per vakgebied volgens een groepsplan. In dit plan staat precies
beschreven, welke leerling welk onderwijsaanbod krijgt. We hebben ons
huidige systeem van waarnemen, begrijpen, handelen en evalueren met elkaar
onder de loep genomen en verbeterpunten in kaart gebracht. Momenteel
wordt er hard gewerkt aan nieuwe groepsplannen. De nieuwe werkwijze zal na
de toetsen van januari in gang worden gezet en ik ben ervan overtuigd dat deze
ontwikkeling van grote invloed is op de onderwijskwaliteit. De leerkracht zal de
leerstof uiteindelijk (nog) beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van uw
kind.
Ook in de onderbouw wordt momenteel hard gewerkt aan ons ontwikkelthema
‘Rijk Spel’ en de invoering van een kindvolgmodel. Dit model zal straks leidend
worden in het onderwijsaanbod van kleuters. Al met al mooie ontwikkelingen,
waar ik nu al trots op ben.
Ook ben ik trots op het enthousiaste team van leerkrachten, dat volgende week
gaat strijden voor betere werkomstandigheden. De allerbelangrijkste reden
voor hen om te staken is/zijn uw kind(eren)! Onze leerkrachten gunnen uw
kind(eren) het beste onderwijs en maken zich daar hard voor. Ik hoop van harte
dat de minister naar hen luistert. De kinderen verdienen dit!
Rest mij u een prachtige decembermaand toe te wensen en alvast een hele
fijne kerstvakantie met uw gezin!
Groet,
Willeke van der Burg
Directeur Obs De Woelwaters
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Agenda
5 december: Sinterklaas
6 december: speelgoedmiddag
11 december: spreekuur Peter van
Zutphen.
13 december: studiemiddag
Gr.1 t/m 3.
18 december: Techniekmiddag gr.7
19 december: Techniekmiddag gr.8
22 december: techniekochtend gr.6
22 december: kerstviering
25 december t/m 5 januari
vakantie

Nieuwe Woelwaters
We hebben weer nieuwe
Woelwaters mogen verwelkomen.
Wij wensen hen veel succes en
plezier op onze school:
Ryan Burrekers
Sim Haccou
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Vervanging Eva Sanders
Een aantal weken geleden heb ik u geïnformeerd over het zwangerschapsverlof van juf Eva. Officieel zou dit
verlof over 3 weken (bij aanvang van de kerstvakantie) ingaan. Helaas werd het werken in groep 1/2 fysiek te
zwaar en moest Eva iets eerder dan gepland haar werkzaamheden neerleggen. Gelukkig heb ik invalster juf Anne
Stevering bereid gevonden om al deze week (1 dag per week) te starten in deze groep. Juf Simone neemt de
andere dag voor haar rekening de komende 3 weken. Na de kerstvakantie is Anne op maandag en dinsdag in
groep 1/2 en werkt Simone de rest van de week. Wij wensen Eva een heel fijn zwangerschapsverlof toe en Anne
een leuke tijd bij ons op school!

Inzet vrijwilligers
Sinds enkele weken zijn er twee vrijwilligers actief bij ons op school. Onze conciërge Jenny is wegens ziekte even
uit de roulatie en Diny Melleé (de oma van Jinte Wassink) is bereid gevonden ons dagelijks enkele uren te helpen
met enkele huishoudelijke taken. Wellicht heeft u ook Theo Schreur buiten aan het werk gezien met de hark en de
bladblazer? Hij houdt zich op vrijwillige basis bezig met buitenonderhoud. Theo en Diny, dank jullie wel voor alles
wat jullie (nu al) gedaan hebben. Jullie zijn goud waard!

Staking op 12 december
Vorige week bent u geïnformeerd over een eventuele landelijke staking, uitgeroepen door de vakbonden van
medewerkers in het primair onderwijs. Vandaag is duidelijk geworden dat de staking definitief doorgaat. Het team
van Obs De Woelwaters ondersteunt de acties van het PO-front en heeft gezamenlijk aangegeven te gaan staken
nu de bonden daartoe oproepen. We zijn dus genoodzaakt de deuren van de school te sluiten.
Houd er dus rekening mee dat de kinderen op 12 december niet naar school kunnen!
Wij realiseren ons dat het niet altijd mee zal vallen om passende oplossingen te vinden voor de opvang van uw
kind(eren). Gelukkig denken de kinderopvangorganisatie goed met u mee. Heel erg bedankt voor uw
medewerking en begrip.

Nieuw netwerk
Vorige week zijn we intern overgestapt op Office 365. De migratie is soepel verlopen.
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Ouderprotocol Luizencontrole
In de bijlage treft u de stappen aan zoals deze doorlopen worden tijdens de reguliere luizencontroles. In goed
overleg met de werkgroep is besloten om (bij wijze van proef) bij de signalering van luizen en/of neten geen
tussentijdse hercontroles meer te laten plaatsvinden. In plaats daarvan gaan we gerichter aan de slag met de
kinderen (en hun ouders) die het aangaat. Deze vernieuwde aanpak wordt aan het einde van dit schooljaar
geëvalueerd. Wij houden u op de hoogte.

Dringend Brigadiers nodig!
Vanuit de verkeersouders nog een dringende oproep voor enthousiaste en serieuze brigadiers. We zoeken een
vaste hulp op donderdagochtend en invalkrachten voor alle dagen en tijdelijk de vrijdagmiddag. Mocht u
geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met Yvette Jasper.

Kerstviering
Hier alvast een bericht vanuit de kerstwerkgroep. De kerstviering vindt plaats op 22 december. De kinderen gaan
deze dag om 12.30 uur naar huis. De viering begint om 17.30 uur en duurt tot 19.00 uur.
De kinderen genieten deze avond o.a. van een door hen zelf gemaakt kerstdiner, waarbij iedereen iets meebrengt.
U ontvangt hiervoor binnenkort een speciale uitnodiging vol nadere informatie.
Voor het uitvoeren van een aantal taken zoeken wij nog hulp.
- Helpen opbouwen van het podium. Hierbij gaat het om donderdag 22 december in de ochtend of de
middag.
- Twee of drie vrijwilligers voor achter de tafel met drinken.
- Glazen potjes verzamelen. Deze mag u inleveren bij Renate, leerkracht van groep 7.
- Helpen opruimen op vrijdagochtend 23 december.
Mocht u willen helpen, dan kunt u een berichtje sturen naar renateberendsen@obsdewoelwaters.nl
Verder willen wij alvast meedelen dat de ouderschoolband dit jaar buiten doorspeelt voor alle wachtende ouders,
tijdens het diner voor de kinderen. Er staan drankjes en hapjes klaar, zodat u er samen (tijdens het wachten) ook
een gezellige avond van kunt maken.
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