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Info:
Natuurlijk hadden we alle ouders afgelopen maandag graag een kop koffie of thee aangeboden maar
een start op deze manier verliep gelukkig toch ook goed en gezellig. Leerkrachten en kinderen op het
plein en ouders aan de andere kant van het hek. Fijn ook dat iedereen hier zo bewust aan mee werkt.
Vanuit de school hebben we een heel goed gevoel over de start en ik krijg gelukkig ook veel positieve
signalen van ouders.
Hierbij nogmaals de dringende oproep om contact te zoeken met leerkrachten of met mij mochten er
zaken niet goed geregeld zijn. Als we iets horen kunnen we iets doen, als we niets horen kunnen we
ook niets!
Vanuit de groepen krijg ik ook veel mooie signalen. Natuurlijk moeten groepen zich nog vormen en
moeten leerkrachtien hierin ook weer hun plek vinden maar zoals we dit ervaren worden we er
samen heel blij van.
Een klein beetje een domper op de feestvreugde waren onze ICT perikelen. Nadat Richard alles volop
voorbereid had zouden we 60 nieuwe Chromebooks krijgen en deze zouden na de vakantie moeten
draaien. Zoals menigeen al meegekregen heeft (ook van de kinderen) hebben we deze nog niet en
daarnaast werkte ons netwerk nog niet optimaal. Vervelend voor de kinderen maar ook voor de
collega’s. Zeker ook voor Richard terwijl hij hier niets aan kon doen.
De groep in de Máximaschool redt zich ook uitstekend en zij gaan deze week ook al rechtstreeks naar
de school en vanuit school weer naar huis.
Ik denk dat we zeker mogen concluderen dat we met z’n allen een goede en fijne start gemaakt
hebben.

Nog een aantal startmededelingen:
o
o
o

o

o
o
o

Protocol: Komende dinsdag zal ik een aangepast protocol bij de MR neerleggen en bij dit
overleg zullen we dan samen bespreken wat we er mee kunnen doen.
Afgelopen woensdag zijn de eerste gymlessen met meester Sjorick geweest. Voor alle
duidelijkheid al deze lessen vinden plaats in het gymlokaal van de Maximaschool.
Het gymrooster wordt nog iets aangepast. Dit heeft vooral te maken met een aantal
praktische zaken (bijv. beginnen of eindigen bij de gymzaal). U wordt hiervan door de
groepsleerkracht op de hoogte gebracht.
Op dit moment gaat er binnen het schoolteam een concept kalender voor de ouders rond
met hierop planning en informatie. We hopen deze z.s.m. door te geven aan jullie. Om niet
op de NB te wachten kan het zijn dat we deze zo gauw hij klaar is aan jullie toesturen.
Vanaf nu gaan we weer over tot 1x in de 2 weken een nieuwsbrief. Mocht het nodig zijn dan
maken we natuurlijk een extra nieuwsbrief.
De collega’s heb ik gevraagd via klasbord met u te delen hoe de eerste week verlopen is.
Zoals in het formatieoverzicht al vermeld werd, gaat Engelien een aantal directietaken
overnemen. Mocht ik niet aanwezig zijn dan kunnen jullie contact met Engelien opnemen.
Over de verdere taakverdeling zullen we t.z.t. nog communiceren.

Ontwikkelingen:
Ik zal dit kopje vaker gebruiken in de nieuwsbrief en probeer hier aan te geven waar we op school
zoal mee bezig zijn. Op deze manier krijgen jullie als ouders meer zicht op waar we mee bezig zijn
tijdens studiedagen, vergaderingen en meer. De schoolontwikkelingen kunt u zo volgen. Afgelopen
schooljaar heb ik dat ook regelmatig eens bij de info geschreven maar op deze manier krijgt het zijn
eigen plek:
Waar zijn we op dit moment zoal mee bezig….
o
o
o
o

Jaarplanning is klaar en hiervan maken we nu een ouderkalender
Schoolgids is in concept klaar en deze wordt dinsdag bij MR besproken
Jaarplan met daarin onze plannen en activiteiten voor dit schooljaar idem
We hebben onze eerste rekenbijeenkomst gehad. Hierbij krijgen we achtergrond informatie
over de nieuwe methode. We worden geholpen met het implementeren van onze nieuwe
methode en hierbij wordt vooral ook gekeken hoe we deze methode zo goed mogelijk bij
onze leerlingen laten aansluiten.

Dringende oproep:
Welke ouder of ouders willen voor ons de was doen? Het gaat hier om een aantal handdoekjes,
droogdoeken en een aantal schoonmaakdoekjes. Wie o wie helpt ons…
U kunt zich opgeven bij juf Engelien

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek:
Dag
Maandag
Dinsdag

Datum
24/8
25/8

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

26/8
27/8
28/8

Activiteit
Spaans 7 t/m 8
Programmeren 1 t/m 6

Activiteit
Directie aanwezig
Directie aanwezig
MR vergadering

