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Nieuwsbulletin 8
Nieuwsbulletin 8, schoolvoetbaltoernooi
Kranslegging bij Verzetsmonument op De Brink

Groep 8, Centrale Eindtoets
Groep 8, Centrale Eindtoets
Groep 8, Centrale Eindtoets
Koningsspelen (ontbijt en sportdag)

Koningsdag (Meivakantie), alle kinderen vrij

Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij
Schoolkorfbaltoernooi
Nieuwsbulletin 9
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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL:
Personele zaken
Op 4 april is Imke Nijholt ons team komen versterken. Door een aantal aanmeldingen in groep 6/7
is deze groep gegroeid naar 27 leerlingen. Onze aanvraag voor extra ondersteuning is gehonoreerd
door het stafbureau. Imke is onderwijs assistent en zal primair ondersteuning bieden in deze
groep. Zij begeleidt dan groepjes leerlingen en helpt mee met allerlei zaken in de groep. Daarnaast
zal zij ook ingezet worden in andere groepen.
Formatie/ groepsindeling 2018-2019
Op 10 april heeft de directie een gesprek met collega’s op het stafbureau van Comprix over de
formatie van volgend schooljaar. Na dit gesprek is duidelijk hoeveel groepen wij volgend schooljaar
mogen formeren. Alle collega’s van de stichting hebben inmiddels hun mobiliteitswensen (meerminder werken, verlofaanvraag, schoolwisseling) kenbaar gemaakt. Ons streven in om begin juni
helemaal duidelijk te hebben hoe wij volgend schooljaar starten. Ons streven is altijd, uiteraard,
zoveel mogelijk stabiliteit in team en samenstelling van groepen. Zodra het “hele plaatje” compleet
is zullen wij dit naar u allen communiceren. Tot die tijd vragen wij u begrip en geduld.
Schoolreisjes
We zijn druk bezig met het organiseren van de schoolreisjes. U wordt nader
geïnformeerd door de groepsleerkrachten. En de wijze van betaling zal ook spoedig
worden bekend gemaakt.
Groepsbesprekingen
We zijn alweer bijna halverwege de tweede “planperiode”. Naar aanleiding van de Cito-toetsen van
januari maken de leerkrachten plannen voor de tweede helft van het schooljaar. Vlak voor de
Meivakantie bespreken we de effecten van de geplande acties in de klas en of er eventueel
aanpassingen moeten worden gedaan. Zo waarborgen wij de ontwikkeling en werken wij naar het
einde van het schooljaar toe. Meten-analyseren-plannen-uitvoeren-evalueren-bijstellen
Tevredenheidsonderzoek/ sociale veiligheid leerlingen
In de eerste week na de Meivakantie nemen wij bij de leerlingen een tevredenheidsonderzoek af.
Dit doen wij jaarlijks. We vragen de leerlingen hoe zij de school beleven. Daarmee kunnen wij
vervolgens aan de slag.
Korfbal toernooi 23 mei, scheidsrechters gezocht
Op 23 mei doen veel kinderen van onze school mee aan het 34e schoolkorfbaltoernooi in
Olderbekoop. Om mee te mogen doen moeten wij vanuit school twee scheidsrecheters aanleveren.
Heeft u affiniteit met korfbal meld u dan aan. Grootouders, broers en zussen en andere vriende of
familie kunne ook onze school vertegenwoordigen in het scheidsrechterskorps van die dag.
Aanmelden kan bij anita Zwiers, groep 4/5.
Stagiaires/ andere belangstellenden
Regelmatig krijgen wij verzoeken van leerlringen uit het voortgezet onderwijs voor een
“snuffelstage”. Ook andere belangstellenden weten onze school te vinden. Bijvoorbeeld mensen die
zich willen laten omscholen. Wij heten deze mensen altijd van harte welkom en hopen dat zij zien
dat wij een prachtig vak hebben. En hiermee dragen wij, hopelijk, bij aan de oplossing voor de
dreigende leraartekorten in de toekomst.
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Koningsspelen
Ook dit jaar doen wij weer mee met de Koningsspelen. We gaan met z’n allen ontbijten en daarna
sporten. Het zal vast een hele gezellige dag worden. Meer informatie zal nog volgen, maar
natuurlijk is iedereen welkom om te komen kijken en/ of helpen.

NIEUWS VAN DE OUDERVERENIGING:
Schoolfotograaf
Er zijn prachtige foto’s gemaakt. Op woensdag 25 april tussen 14.00-15.00 uur en tussen 19.0020.30 uur kunt u op school langskomen om de foto’s te kopen.

NIEUWS VAN DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD:
Geen nieuws

NIEUWS VAN BUITEN DE SCHOOL:
Inzet “werkdrukmiddelen”
De stakingen zijn niet voor niets geweest. Met onze acties (op dit moment staat er nog een
stakingsdag in Zuid-Nederland gepland) en steun van ouders uit het hele land hebben we een deel
van de eisen vanuit het ministerie toegezegd gekregen. Er is een bedrag per leerling beschikbaar
gesteld om de werkdruk te verminderen. Dit is direct inzetbaar voor volgend schooljaar. En het is
aan het team van de school hoe we dit inzetten. De komende tijd gaan wij daarover nadenken.
Welke knelpunten ervaren wij en hoe kunnen wij met deze middelen dit oplossen. Hierbij kunt u
denken aan een onderwijsassistent, een conciërge, maar ook invalleerkrachten op de
“piekmomenten”, ICT-middelen of training ter verlaging van de werkdruk.
Of de andere belangrijke eis nog ingewilligd gaat worden zal moeten blijken. De stakingsacties
waren ook bedoeld om te laten merken dat wij de salarissen van PO en VO eerlijk, gelijk willen
zien.

Sportactiviteiten in de meivakantie
Stichting Scala, Buurtsport, organiseert in de Meivakantie een aantal verschillende
sportactiviteiten en een gezondheidsmarkt. Zie bijlage voor meer informatie.

Lezing van Bibian Mentel (winnaar gouden medailles winterspelen)
Op 23 april houdt Bibian Mentel een pubiekscollege over ambities, doorzetten en focus. Zij heeft 9
keer de strijd tegen kanker overwonnen. En tijdens de laatste Olympische Winterspelen in ZuidKorea won zij twee gouden medailles. Samen met het Terra College in Wolvega organiseert
Comprix dit publiekscollege. Leerkrachten, ouders en andere belangstellenden zijn van harwelkom
Details kunt u vinden in de bijlage.
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COLUMN: TINY
Nostalgie
Het circus was in het dorp, voor vele volwassene een stukje jeugdsentiment. Voor mij persoonlijk
véél meer dan alleen dat. Ik ben opgegroeid mét het circus, waarin een groot deel van mijn familie
werkte, Circus Piste. Mijn oom was een echte clown, mijn tante deed trapezeacts, slangenacts en
buikdansacts. Mijn grote nicht was koorddanseres, mijn neef was
verantwoordelijk voor de tentbouw, verkoop van kaartjes enz. Mijn andere oom
was dierenverzorger en een ander oom en tante deden fakir- en hondenacts. Het
televisieprogramma “Bollo, Bries en Bondgenoten” is opgenomen in “ons" circus.
En ik mocht in de vakanties uit logeren naar mijn familie. Slapen in houten
pipowagens, opblijven tot je vanzelf ergens in een hoekje opgekruld in slaap viel en elke
voorstelling mochten we natuurlijk vooraan zitten. Er waren ook minpunten. Jaja, Gakkie de Gans
was een heel groot minpunt, iedereen was gek op dat grote loeder maar ik was niet zo’n fan. Dat
beest was namelijk net een slag groter dan ik, en keek me altijd vals aan. Op een zonnige middag,
ik zal ongeveer vier jaar oud zijn geweest, liep, nou ja waggelde ik de lege tent in, gevuld met alle
circusgeuren en de grote piste en lege tribunes. Toen ik aankwam in de piste hoorde ik achter me
een geluid en toen ik me omdraaide stond ik oog in oog met Gakkie. Ik zweer je, als hij een
wenkbrauw had gehad, had hij die zeker minachtend omhooggetrokken terwijl hij me zwaar
arrogant aankeek. Ik had namelijk een lekkere lolly gekregen van mijn tante en terwijl we elkaar
aanstaarden pikte hij met een snelle beweging mijn lolly af. Minpuntje was alleen dat ik de lolly
nog in mijn mond had. Hij draaide zich om en waggelde op z’n gemakje weg en mijn vertrouwen in
ganzen nam hij met zich mee. Mijn neef had alles gezien en lag werkelijk jankend van het lachen in
de strobalen. We hebben het nog vaak gehad over Gakkie en de tijd van toen.
Als kind is het circus magisch en geweldig! De lichtjes, de mensen, de geuren van zaagsel en
popcorn en de verwachting en spanning in de lucht. Maar het circusleven is een heel zwaar leven.
De mensen maken zware, lange dagen en elk lid vervuld meerdere taken. Van tent bouwen en
afbreken tot verkoop en dan hun eigen acts. De mensen van het circus doen dit dan ook echt uit
liefde voor hun vak. Voor het geld hoeven ze het niet te doen, ze kunnen amper rondkomen. Er
moet grof stageld betaald worden om ergens te mogen staan en de animo lijkt in de jaren
afgenomen te zijn. De kaartjes zijn vrij prijzig door alle kosten die gemaakt moeten worden. Maar
in veel winkels liggen kortingsbonnen. Dus als je een mogelijkheid hebt bezoek dan zeker het
circus en laat de kinderen genieten van een magische sfeer ♡ en hou het circus in stand. Veel
plezier!

