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Opzetten kerstboom en koffieochtend op 7 december
Vrijdag 7 december gaan we om 08.30 uur de grote kerstboom in de hal opzetten. Natuurlijk
zorgen we voor een kopje koffie/ thee met wat lekkers. Helpt u gezellig mee?
Urgent!!!!!Wij zoeken overblijf-ouders….
Beste ouders/verzorgers,
In de laatste krulinfo’s hebben we constant om nieuwe overblijfouders gevraagd. Helaas hebben
er zich nog geen nieuwe ouders aangemeld. Bij uitval van één van de vaste ouders hebben we
direct een probleem en is er te weinig begeleiding op het plein wat voor onveilige of vervelende
situaties kan leiden.
Dus bij deze nogmaals de oproep:
Wie van u komt het team overblijfouders versterken???
Wij zijn al blij als u 1x in de week of 1x in de 14 dagen kunt. Dus meldt u aan!!!
Voor elke overblijfmoment krijgt u een kleine vergoeding
Met het team en de MR zijn we al wel aan het nadenken wat andere oplossingen kunnen zijn als
de groep ouders niet wordt aangevuld.
- Zo hebben we al geïnformeerd wat het kost als we professionele tussenschoolsopvang
gaan regelen. Kosten zijn wel hoger dan die we nu maken dus zouden we eventueel een
kleine bijdrage van alle ouders kunnen gaan vragen om dit te regelen.
- Personeel meer inzetten voor lopen van pauzes. Maar dan gaat dit af van leerlingentijd.
- Schooltijden veranderen zodat de pauzes tussen de middag korter kunnen.
Zomaar een aantal ideeën die naar boven zijn gekomen. Als u als ouder andere ideeen heeft dan
horen wij dit graag.

Ouderklankbordgroep; brainstormsessie op 8 november!
Op 8 november kwam de ouderklankbordgroep weer bij elkaar. Helaas waren er maar 2 ouders.
De onderwerpen, plan preventief handelen en PR van de school, hebben we daarom nog niet
besproken.
In januari komt de klankgroep weer bij elkaar. Ik hoop dan op een grotere opkomst. Datum volgt
snel!

leerlingenraad
Dit schooljaar zijn we gestart met de leerlingenraad. Dus de leerlingen uit de groepen geven aan
de gekozen leerlingen gesprekonderwerpen mee die dan besproken worden in de leerlingenraad.
Vorige week is de leerlingenraad bij elkaar geweest en bij deze geven wij (Nisa en Aybike) aan wat
er in de leerlingenraad is besproken:
- De kinderen wilden speeltoestellen op het veld, maar dat is niet haalbaar vanwege het
voetballen, omdat kinderen die op het veld voetballen er afgeleid van worden.
- Omdat er vaak naast de wc’s worden geplast, zijn er stickers geplaats op de deuren waardoor
je weet welke wc van jouw groep is. (Elke groep heeft een andere wc-hokje) Tiam controleert de
wc in de onderbouw.
- Bij de bovenbouw van de jongens wc’s is de rechter wc van 6/7, de middelste voor 7/8 en de
linker wc voor alle groepen.
Randy controleert de jongens wc in de bovenbouw
- Bij de meisjes is het hetzelfde, linker wc is voor groep 6, middelste wc voor groep 7 en de laatste
voor groep 8.
Ravza controleert de meisjes-wc van de bovenbouw
- Ook wilden veel kinderen langere pauzes, maar als we langere pauzes zouden hebben, zal het
schema niet kloppen waardoor je dan langer naar school moet. (Bijv. als we 10 min langere pauze
hebben, dan hebben we ook 10 min langer school.
- Kinderen wilden ook wc verfrissers dat kan wel, Aybike gaat met meester Gerrit overleggen of
dat kan en wat er allemaal nodig is.
- Ook wilden een paar kinderen een grotere fietsenstalling het kon wel maar het is niet
noodzakelijk, we hadden al wel een plan: we konden wel achter de fietsenstalling de gras
weghalen en daar ook de fietsen plaatsen maar tot nu toe is het niet noodzakelijk.
- Meer sporttoernooien kunnen niet, er zijn al 2 sporten bij gekomen en als er meer sporten
komen dan is de leerkracht te druk.
Rabobank, bedrag gewonnen voor het plein
Enige tijd geleden hebben wij een oproep geplaatst. De Rabobank zou geld schenken aan goede
doelen en aan u is de vraag gesteld om op ons te stemmen.
Nu hebben we bericht gekregen dat wij één van de winnaars zijn. Aanstaande donderdag om
16.00u komt er een felicitatieteam langs om de cheque uit te reiken. Dan wordt ook het bedrag
bekend. Zo blijft het nog even spannend!
Onderzoekend en ontwerpend leren
In de maand november zijn we gestart met het thema water. Elke groep heeft zijn eigen
onderwerp opgepakt. Bij dit thema worden we ondersteund door twee begeleiders van Springstof. Zij leren ons om via creatieve vormen aan het thema te werken. En dat is soms nog best
lastig.

Een middeltje tegen de hoest of keelpijn
In de bovenbouw zien we steeds meer kinderen met snoepjes/dropjes/keelsnoepjes. Al deze
kinderen geven aan verkouden te zijn of keelpijn te hebben. Voor een enkeling klopt dit uiteraard,
maar voor de rest niet. Daarom hebben we in de bovenbouw afgesproken dat kinderen alleen iets
tegen verkoudheid of keelpijn mogen opeten als dit door ouders is overlegd met ouders.

