Nieuwsbrief 12: 1 december 2017
Data om te onthouden:
Maandag 4 december: gesprek ouders met Gea Koops 19.30 uur
Maandag 4 december: screening leerlingen geboren 2007
Maandag 4 december: controle hoofdluis
Dinsdag 5 december: Sint komt op school. Middag vrij.
Woensdag 6 december: Studiedag, de kinderen zijn vrij.
Woensdag 20 december: kerstviering
Vrijdag 22 december: studiedag, de kinderen zijn vrij.
Informatie van de directeur Jannie Baron:
HERHAALDE OPROEP:
Omdat we het achterste lokaal gaan inrichten
als 2e kleutergroep zoeken wij een opslagplek
voor tafels, stoelen en kasten.
Als u voor ons een hoekje in uw loods heeft,
waar wij tijdelijk meubilair kunnen opslaan, wilt
u ons dat dan laten weten?
Alvast bedankt.
Staken:
Zoals u in de brief van het bestuur van Atrium heeft kunnen lezen, is het mogelijk dat 12
december weer een stakingsdag wordt in het onderwijs. Zodra er meer bekend is laten wij
het u weten.
Extra studiedag voor de leerkrachten
In de kalender staat 23 februari 2018 al gepland als studiedag en daar komt 22 februari bij.
De leerkrachten gaan tijdens een tweedaagse op Texel met elkaar in gesprek over het
pedagogisch klimaat en de visie/missie van de school. Uitgangspunt is het Koersboekje. Wilt
u deze extra datum in de kalender noteren?
Aanwezigheid Jannie:
Maandag 4 december
Dinsdag 5 december
Woensdag 6 december
Donderdag 7 december

Uitnodiging ouderavond:
Graag brengen wij de ouderavond van maandag 4 december
nogmaals onder uw aandacht.
Uit de gesprekken tot nu toe blijkt dat er meer begrip ontstaat voor
elkaars situatie en mening. Goed contact tussen ouders en school
is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. We hopen dat
er veel ouders komen, zodat er een streep getrokken kan worden
onder het verleden en we weer gezamenlijk op gaan trekken.
Op maandag 4 december is er voor u als ouders, de mogelijkheid om in gesprek te gaan met
de bestuurder van stichting Atrium: Gea Koops (CvB).
Het doel van deze ouderavond is om te bespreken hoe wij de samenwerking tussen ouders,
team, directie en bestuur van stichting Atrium kunnen herstellen.
Er is rond de zomer veel gebeurd rondom het vertrek van directeur Yvonne Zeegers.
Het gesprek van de medezeggenschapsraad met Gea Koops, was maandag 13 november.
Deze bijeenkomst is goed verlopen, mede doordat er gelegenheid was om over en weer uit
te leggen, hoe het vertrek van directeur Yvonne werd ervaren. Om dit met elkaar goed af te
sluiten en het onderlinge vertrouwen en de verbinding te herstellen, nodigen wij u uit op
maandag 4 december a.s.
Het gezamenlijke doel is steeds: goed onderwijs voor onze leerlingen en het versterken van
onze de Sint Josephschool in de Noord.
Tijdens de bijeenkomst zal Judith Kaiser ( http://www.pyrosorganisatieontwikkeling.nl )
verslag doen van haar bevindingen naar aanleiding van de interviews met vier ouders en de
teamleden van de school.
De basis is gelegd voor een goede samenwerking in de toekomst. Graag ontvangen wij u op
maandag 4 december. Tijd: van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Namens, het team, Jannie Baron
Nieuws uit de groepen
Rob van de bieb kwam in groep 1/2 langs met zijn
vertelkast. Het verhaal ging natuurlijk over Sint en
Piet.

In groep 3 kwam de Rommelpiet langs. Wat had hij er een bende van
gemaakt. De kinderen vonden het wel grappig en hadden alles in een
paar minuten weer opgeruimd. Gelukkig had hij wel een cadeautje in
de schoenen gedaan.

De groepen 4/5, 5/6 en 6/7, 8 hebben vandaag
geschaatst in de Meent. Er waren allemaal
spelletjes uitgestald als curling, biathlon
en ijshockey. Daarnaast was er ook een ijsdisco en
waren er ijsfietsen! Het was ontzettend leuk, de
kinderen hebben erg genoten.

Groep 8 op bezoek bij de tv studio Vrijdag 24
november is groep 8 op bezoek geweest bij
televisiestation Heerhugowaard Life. Dit vanwege de
afsluiting van het thema televisie. De leerlingen
hadden allemaal een eigen nieuwsbericht
geschreven wat ze voor een camera mochten
oplezen. De een had het over de intocht van
Sinterklaas, de ander over de verhuizing van de
handbalvereniging. De kinderen namen hun nieuwsbericht professioneel op; ze stonden
voor een groen scherm waar later een prachtige achtergrond op gemonteerd zou worden.
Ook hebben de leerlingen een kijkje kunnen nemen in het radiostation. Ze hebben veel
gezien en geleerd over hoe deze media gemaakt wordt. Het was een leuke ochtend!
Hij komt, hij komt…….
Op maandag 4 december moeten alle kinderen van gr. 6 t/m 8 vanaf 8.20 uur hun surprise in
de speelzaal neerzetten.
Alle groepen zullen in de loop van de dag een kijkje gaan nemen om al het moois te
bewonderen.
Op dinsdag 5 december zal Sinterklaas met zijn pieten onze school bezoeken.
Wij verwachten Sinterklaas tussen half 9 en kwart voor 9 bij het schoolplein.
Alle kinderen gaan eerst naar de klas en komen dan samen met de
leerkracht naar buiten.
Als ouders bent u natuurlijk van harte uitgenodigd om ook de Sint
te verwelkomen.
Wilt u eraan denken dat u niet langs het schoolplein parkeert,
zodat Sinterklaas er makkelijk langs kan?
De kinderen zijn deze dag om 12.00 uur uit en hoeven ‘s middags
niet meer naar school.
Op woensdag 6 december hebben wij een studiedag en zijn de kinderen vrij.

Wij wensen u een hele gezellige Sinterklaasviering!

