Van de directeur (Door: Meester André)
Na het goede nieuws van de onderwijsinspectie is alles na de herfstvakantie weer
opgestart. De school is in het herfstthema gestoken en de kinderen van groep 5 en 6
zijn de musical GREASE aan het voorbereiden. Het is een spannende tijd voor de
kinderen in de groepen 8. Het 1e onderzoek is afgerond, dus de richting voor volgend
schooljaar is gegeven aan de kinderen. Vaak is het heel duidelijk welke plek het beste
is. Soms is het nog zoeken met elkaar. In februari krijgen ze ons voorlopig advies. In
april is er de eindtoets en weten de kinderen definitief waar ze naar toe kunnen gaan.
Het team is inmiddels gestart met ‘Next Generation Learning’. Er is een leerteam dat
met externe deskundigen van OinO-advies de bijeenkomsten voorbereid. Diverse
leerkrachten bezoeken een congres op 10 november en het hele team gaat als
vervolg op de 3-daagse op Texel verder met vernieuwing van de school op maandag
14 en dinsdag 15 november. Deze keer gewoon in Alblasserdam.
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Uitslag Enquête continurooster
Doekoepleinactie
De uitslag van de ouderenquête over veranderen van de schooltijden is bekend. De
MR heeft met het team de stemmen geteld. De uitslag is best ingewikkeld. Daarom is
er besloten om eerst als MR te vergaderen wat dit zou kunnen betekenen voor de
toekomst. U wordt hierover geïnformeerd. De geplande 2e avond op 31 oktober a.s. is
momenteel nog niet zinvol, dus gaat NIET door. Hopelijk heeft u begrip dat we als MR
en team meer tijd nodig hebben.

Zwangere juf
Dit schooljaar zijn er al 2 baby’s van de leerkrachten geboren. Er
volgen er nog 3. Juf Inge van Doorn in groep 8B is in blijde
verwachting van haar eerste kind. We zoeken adequate
vervanging van buitenaf voor de periode na de voorjaarsvakantie
tot de zomervakantie. Juf Inge, van harte gefeliciteerd. We zullen
je missen op het Maasplein.

Agenda
31 oktober
2e avond
Continurooster
gaat niet door
’s Middags musical
uitvoering GREASE

Reminder thema-avond Beelddenken
Als team willen we meer tegemoet komen aan kinderen die ‘beelddenkers’ zijn. Het is
belangrijk voor het kind, de ouder en de leerkracht om te weten hoe ‘anders’ ze leren
en informatie verwerken. Er zijn al ruim 20 aanmeldingen voor de thema-avond
Beelddenken op donderdag 10 november a.s.. De avond is op het Maasplein en duurt
van 20.00 tot 21.30 uur. Het zou mooi zijn als er nog meer belangstelling is. Graag even
opgeven door te mailen naar a.lammers@proceon.nl

Doekoe pleinactie
Tot en met 13 november kan bij de Coop
nog gespaard worden voor sport en
spelmaterialen.

10 november
thema-avond beelddenken
14 en 15 november
Studie2daagse
Next Generation Learning:
Kinderen vrij

