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Informatieavond alle groepen druk bezocht
Gisteren waren de informatieavonden voor de groepen.
De opkomst was bijzonder goed. Een kennismaking met
de leerkracht en allerlei punten over het komende
schooljaar werden besproken. Bij de groepen is nu ook de
klassenouder bekend. Volgende week is de eerste
ouderraadvergadering. De ouderraad wordt gevormd door
de klassenouders maar ouders die willen helpen bij de
organisatie van feesten/activiteiten zijn van harte welkom. Graag wel even
melden dat u erbij wil zijn i.v.m. de anderhalve meter afstand onderling.
Voortgezet onderwijs voorlichting
Jaarlijks organiseren we een bijeenkomst
waarop we de ouders van de leerlingen van
groep 8 informeren over het voortgezet
onderwijs. We wachten de persconferentie af omdat er
waarschijnlijk verruimingen komen. Als deze
verruimingen er komen dan organiseren we waarschijnlijk een bijeenkomst
samen met andere scholen. Zodra datum, tijd en locatie bekend zijn laat ik het
weten.
Corona
Afgelopen weekeinde werden we geconfronteerd met een leerling die het
Coronavirus op heeft gelopen. De groep moet dan in quarantaine. Dan moet er
snel geschakeld worden. In de praktijk betekent dit dat de leerkracht tijd nodig
heeft om voorbereidingen te treffen om les op afstand te organiseren. Er worden
dan verwerkingsmateriaal, boeken en schriften etc. bij elkaar gezocht en op een
afgesproken tijd aan de ouders gegeven die dit op komen halen. De leerkracht
heeft hier een dagdeel voor nodig en start dan op de tweede dag met
afstandsonderwijs.
Vreedzame school en selectie en training mediatoren
Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 hebben
gesolliciteeerd voor een rol als mediator op de
Wagemaker. Helaas moesten er ook leerlingen
teleurgesteld worden omdat hun sollicitatie niet
voldoende was om door te gaan.

De leerlingen die door de sollicitatieronde zijn gekomen krijgen nu een training.
Hier wordt ook nog eens gekeken naar de geschiktheid voor de mediatorenrol.
Ook zou een leerling zelf nog kunnen beslissen dat de rol hem/haar niet past.
Zodra de training afgerond is zullen we de namen van de mediatoren bekend
maken.
Bericht van het oudercafé
Maandag is er in de bibliotheek een Oudercafé van
8.45 – 10.00 uur. Bent u al een keer geweest?
Shanna Baas komt kennismaken. Zij is de nieuwe
schoolmaatschappelijk werker. Shanna zal
vertellen over wat het schoolmaatschappelijk werk
inhoudt en waar ouders haar voor kunnen
benaderen. Iedereen is welkom.
Tot maandag! Hartelijke groeten, Ilonca Erhardt
Mob. 06-82320102
ierhardt@bibliotheekwaterland.nl
Heeft u al gehoord dat……
➢ Onze koelkast wordt vervangen en
dat we de prima werkende oude te
koop aanbieden voor 35 euro en dat
u indien u interesse heeft dit kan
melden bij c.beeringen@opspoor.nl
(zelf halen)
➢ De werkende vaatwasser wordt
vervangen en de oude weg mag voor
20 euro. (zelf halen)
➢ De fiets/werkplek in de hal steeds
vaker door leerlingen gebruikt wordt?

