Nieuwsbrief 9: 10 november 2017

Data om te onthouden:
Maandag 13 november: 8.30 uur -9.30 uur inloopuur Jeugd- en gezinscoach
Maandag 13 november: luizencontrole groep 5/6
Dinsdag 14 november: informatieavond groep 7 en 8
Dinsdag 14 november: informatieavond Pleegzorg

Informatie van de directeur Jannie Baron:
In het begin van het schooljaar heb ik u op de hoogte gebracht dat er gesprekken zouden
plaatsvinden met alle leerkrachten, die voor de zomervakantie op school werkten en met
twee ouders van de MR en twee van de OR. Dit naar aanleiding van het vertrek van de vorige
directeur Yvonne Zeegers en de onrust, die dit teweeg heeft gebracht.
De betrokkenen zijn geïnterviewd door een extern deskundige Judith Kayser, zij is
organisatieontwikkelaar. Judith heeft de uitkomsten gedeeld met de geïnterviewden en
donderdag 2 november zijn alle betrokkenen met elkaar in gesprek geweest. Dit was heel
goed, duidelijk werd dat er twee kanten aan het verhaal zitten en dat de beleving van de
ouders heel anders is geweest dan van de leerkrachten. Over en weer werden er vragen
gesteld en ontstond er begrip voor elkaars situatie.
De ruis, die er op de lijn was ontstaan, is weggenomen en er is
vertrouwen op een goede samenwerking in de toekomst.
Er volgt nog een gesprek tussen de bestuurder van Atrium: Gea
Koops en de MR. Daarna volgt een ouderavond waar Gea Koops
aanwezig zal zijn. Zodra de datum van de ouderavond bekend
is, laat ik u dat weten.
Communiceren, het lijkt zo makkelijk, maar wat het kan het
toch vreselijk ingewikkeld zijn. Wij kennen het allemaal, dat wij conclusies trekken uit een
verhaal, terwijl het heel anders in elkaar zit. Als wij blijven praten en vragen blijven stellen
naar de intenties, ontstaat er begrip en komen wij er altijd uit.
Naar aanleiding van de ouderavond in september:
- Er wordt geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van klassenmail in groep 8, indien dit
goed werkt gaan de andere leerkrachten dit ook gebruiken;
- De term rode groep, groene groep e.d. wordt niet meer gebruikt in de klassen;
- Er wordt nagedacht over een rapport met woorden. Rapporten van andere scholen zijn
opgevraagd om daar goede tips voor ons uit te halen;

- Voor het bijwonen van een les onder schooltijd worden de ouders van groep 5 t/m 8
binnenkort uitgenodigd door de leerkracht. Voor de andere groepen zal dit later in het
schooljaar plaats vinden.

Jannie is aanwezig:
Maandag 13 november - ochtend
Woensdag 15 november – start van de ochtend
Donderdagochtend 16 november
vrijdag 17 november v.a. 10 uur
Nieuws uit groep 1/2:
Eén van de opdrachten in de weektaak was: het nabouwen van een bouwtekening. Goed kijken en
blokjes tellen. Welke soorten heb je nodig en op welk plekje hoort het? Heel leerzaam en goed voor
het ruimtelijk inzicht. Het is Yari heel goed gelukt!

Naar aanleiding van het verhaal van Sint Maarten is de bouwhoek voorzien van een stadspoort. Voor
de woordenschat weer interessante nieuwe woorden: de kantelen, de torens en de stadsmuur.
De woorden gebruiken wij in gesprekjes; wij doen er spelletjes mee en zo vergroten wij de
woordenschat.

Nieuws uit groep 8: Uitslag week van de duurzaamheid groep 8
Donderdag was de uitslag van de week van de duurzaamheid, en kwamen er twee heren in de klas
om de prijzen uit te reiken.
Wij hadden maar liefst drie winnaars in groep 8! Zij kregen een houten horloge. De andere kinderen
kregen een chocolade reep voor hun genomen moeite.
Sjeel, Chiem en Femke, van harte gefeliciteerd!

Informatie van de Ouderraad
De verkeerssituatie rondom de school:
Om ervoor te zorgen dat de kinderen veilig naar school kunnen, zijn er enkele regels nodig.
Wij vragen u om deze regels in acht te nemen en ze ook door te geven aan eventuele andere mensen
die uw kind(eren) komen brengen of halen.
Wilt u, als u uw kind(eren) met de auto naar school brengt, vanaf de Middenweg via de
Plaetmanstraat de Rozenhoutstraat inrijden?
En vanaf de Alton via de Torenburgstraat naar de Rozenhoutstraat?
U kunt dan uw kind(eren) aan de kant van de school laten uitstappen en doorrijden.
Blijft u nog enige tijd op school, parkeert u dan in de daarvoor
bestemde parkeerhavens.
Mochten deze vol zijn, dan kunt u parkeren langs het schoolplein.
Wilt u er wel op letten dat u doorrijdt tot de parkeerhavens bij de
gymzaal en daar achter elkaar aansluit? Houdt u ook rekening met de
uitrit van de bewoners?!
Wij hopen dat u hier extra op wilt letten, zodat alle ouders hun auto
kunnen parkeren en natuurlijk het belangrijkste, dat de kinderen
veilig naar school kunnen!

Hoofdluis: Neten
Tijdens de afgelopen hoofdluiscontrole hebben wij in groep 5/6 nog neten aangetroffen.

Daarom controleren wij a.s. maandag 13 november deze groep nogmaals op aanwezigheid van
neten/hoofdluis.
Wanneer u in de tussentijd neten/luizen constateert bij uw kind(eren), verzoeken wij u dit door te
geven aan de contactpersoon van de werkgroep hoofdluis
Karin Zuurbier (telnr. 06-54977507).

Pleegouders\; nieuwsbericht
Deniz (6) zoekt supergewone pleegouders.
(niet voor zichzelf maar voor een kind dat tijdelijk niet thuis kan wonen)
Wist je dat er meer dan 16.500 pleeggezinnen zijn in Nederland? Ook in onze gemeente zijn er
kinderen en jongeren die bij pleegouders wonen, omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor
hen kunnen zorgen. Af en toe een weekend of vakantie of zeven dagen in de week. Dat hangt af van
wat het beste is voor het kind. Door het schoolhek beschikbaar te stellen helpt onze school bij het
werven van nieuwe pleegouders.
Pleegzorg is natuurlijk helemaal niet supergewoon. Met supergewone pleegouders bedoelt Pleegzorg
Nederland dat je als pleegouders geen bijzondere dingen hoeft te kunnen of te doen met een
pleegkind. Juist de alledaagse dingen delen met elkaar, dat is de kracht van pleegzorg.
Interesse?
Een informatiepakket stuurt Parlan je graag toe. Zij organiseren 14 november ook een
informatieavond over pleegzorg in Alkmaar. Aanmelden kan via www.pleegzorgparlan.nl

Gezellige Sint Maarten!

