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Stukken in het ouderportaal in de bibliotheek
Schoolgids, jaargids en aanvullende informatie voor de nieuwe kleuters is te
vinden in het digitale boekenkast in het ouderportaal. Voor vragen zijn wij altijd
bereikbaar.
Wijziging datum!
In de jaarkalender zijn twee wijzgingen aangebracht. De
informatieavond is verschoven naar 8 september. De
vergadering van de oudervereniging gaat naar 15
september.
Luizencontrole
Voor de Coronatijd kwamen een aantal ouders (de luizenbrigade) na
elke vakantie op school om ons te helpen. Zij bekeken alle kinderen
op hoofdluis. Nu er (nog)geen ouders in de school komen een
dringend verzoek om uw dochter/zoon zelf regelmatig te
controleren.
Verkiezingen klassenouder en informatie avond.
Op de Wagemaker heeft elke groep een klassenouder.
De klassenouder wordt voor twee jaar gekozen. Voor
de groepen 3, 5 en 7 zijn de klassenouders herkiesbaar
en kunnen ook andere ouders zich opgeven Deze
ondersteunt de leerkracht bij een aantal taken zoals
uitstapjes, schoolreis, festiviteiten etc. Alle
klassenouders samen vormen de ouderraad. Lijkt het u leuk om deze taak uit te
voeren (of samen met iemand te doen) meldt u dit dan bij de leerkracht van de
groep. Op de informatieavond komt dit onderwerp kort aan de orde en daarna
kiest de leerkracht wie de klassenouder gaat worden.
NPO gelden
Minister Slob heeft geld beschikbaar gesteld om
de (Corna) achterstanden aan te pakken. Ik heb
hierover in een vorige Weekflits geschreven.
Inmiddels zijn alle trajecten opgepakt. Hieronder
de stand van zaken van dit moment.

onderwerp

Stand van zaken

Ouderbetrokkenheid

Er zijn gesprekken met een externe begeleider om te komen
tot twee teambijeenkomsten en twee bijeenkomsten met (een
aantal) leerkrachten en ouders om te discussieren over
schoolse zaken.
Doel is om ouders meer te betrekken bij ons onderrwijs.
Materialen zijn binnen en we zullen uitleg krijgen hoe we deze
kieskasten het beste in kunnen zetten.

Kieskasten
Aanbod voor
meerpresteerders
Implementatie nieuwe
rekenmethode
Grip op tekst (groepen 5,6 en 7)
Foutloos rekenen (groep 8)
Professionaliseren
schoolbibliotheek

Ondesteuning groep 8 en
onderbouw groep

De eerste studie dag is geweest. Meerdere studiedagen volgen
en er komen lesbezoeken door een deskundige om te kijken of
de implementatie goed verloopt.
Contact tussen leerkrachten en de externe begeleiding is
geweest. Trajecten zijn gestart. Er komt voorlichting voor de
ouders. Intensieve lessen met huiswerk.
Er komt een plan van aanpak. Doel is modernisering van onze
schoolbibliotheek.
Doel: Leesplezier hierdoor bevorderen. Door hoger technische
leesniveaus de scores van begrijpend lezen verhogen
In groep 8 staan op de woensdag twee leerkrachten (Jan en
Jaap). Zij zullen de groep regelmatig splitsen en een passend
aanbod bieden.
Teun (klassenassistent) ondersteunt groep 3 op dinsdag en
groep 6 op donderdag.

Bericht van Shanna (schoolmaatschappelijk werk)
De scholen zijn weer begonnen… Voor sommigen is dit weer
even wennen en anderen zijn blij dat ze weer hebben kunnen
starten. We hebben een gek schooljaar achter de rug. Hopelijk
gaan we snel weer terug naar het normale en gaan we een
goed schooljaar tegemoet.
Een keer in de twee weken ben ik op school aanwezig en heb ik
gesprekjes op school met kinderen (of ouders wanneer de
maatregelen die toelaten). U kunt mij zoals jullie weten ten
alle bereiken per mail of telefonisch op mijn werkdagen om te
kijken of we een afspraak kunnen maken.
Gezinnen en kinderen kan ik helpen bij:
• Opvallendheden rondom het gedrag van uw kind
• Weerbaarder worden
• Emoties beter kunnen reguleren
• Advies over rouw / hulp bij rouwverwerking
• Vragen over een ingrijpende gebeurtenis
• Een moeilijke thuissituatie

•
•
•

Vermoedens van een diagnose
Vragen rondom de scheiding
Zorgen over de ontwikkeling van het kind

Op het moment dat u mij benadert kijken we samen naar uw vraag en op welke
wijze ik van betekenis kan zijn. Schroom niet om contact op te nemen, ook bij
twijfel. Soms bied ik een luisterend oor of kan ik adviezen geven. Ook kan ik
besluiten, in goed overleg met u, om met uw kind aan de slag te gaan. Dit
gebeurt op school waar u goed van op de hoogte bent en blijft. Het kan zijn dat
er meer nodig is, dan help ik wanneer u dit wenst met het vinden van de juiste
hulp.
Groet Shanna Baas (0614317192 Werkdagen: Maandag, dinsdag en donderdag).
Heeft u al gehoord dat……
➢ Dat Noa op vrijdag les gaat geven aan groep 7 i.p.v. de donderdag?
➢ Een aantal ouders nog telefonisch doorgeven dat hun zoon/dochter
afwezig is maar dat dit via het ouderportaal moet?
➢ We een enkele keer informatie onder deze weekflits hangen maar dat dit
niet regelmatig gaat gebeuren?

_______________________________________________________________________
Extra bericht Shanna (schoolmaatschappelijk werk)
Sport & Cultuurfonds
Alle kinderen moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen, om nieuwe vriendjes en
vriendinnetjes te leren kennen en om plezier te hebben. Vaak betalen ouders de sport- of
cultuuractiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk is, probeert het
Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland bij te springen. Wij zorgen ervoor dat kinderen
die graag willen sporten of cultuur willen doen, lid kunnen worden van een sportvereniging
of cultuurinstelling. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en eventuele
attributen. Indien gewenst kan er een apart bedrag worden aangevraagd voor zwemles met
diplomagarantie A en/of B. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Noord-Holland vergoedt
rechtstreeks de contributie en stort op rekening van de sportvereniging of cultuurinstelling.
Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Shanna Baas van

schoolmaatschappelijk werk. Uiteraard zal uw aanvraag discreet behandeld worden.
s.baas@levvel.nl 0614317192

