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Enquête ingevuld?
Via de mail zijn alle ouders uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen, waarmee we
na willen gaan hoe ouders denken over de mogelijke invoering van het vijf-gelijkedagen-model (een continurooster, waarbij de kinderen alle dagen dezelfde schooltijden hebben). De vraag naar de mogelijke invoering van een continurooster wordt
namelijk in toenemende mate aan de school gesteld. Deze vorm van zo’n continurooster is vrij nieuw (en daardoor wellicht minder bekend), maar heeft voordelen voor het
onderwijs (leggen van een goede basis) én voor het personeel (zij moeten uiteraard
hun pauzes wel kunnen houden + goede lessen verzorgen en voorbereiden).

Bij ons op school is de overblijf gelukkig prima geregeld, dankzij een enthousiaste
groep overblijfouders. Toch willen we graag weten hoe onze ouders denken over
deze vorm van een continurooster. Afhankelijk van de uitslag en ook
de mening van het team, zullen vervolgstappen genomen worden.
Deze enquête kan tot vrijdag 16 februari ingevuld worden.

Versterking bij kleuters
Het leerlingenaantal op de J.P.Waale groeit. Daar zijn we blij mee. Toch geeft het ook
zo nu en dan wat zorgen. Bij de kleuters komen de groepen nu al boven de
30 kinderen uit. En er worden wel wat kinderen 4 jaar voor de zomervakantie.
Gelukkig mochten wij van ons bestuur op zoek naar een paar extra handen (en ogen)
in de klas. En we hebben twee kanjers gevonden, die de hele week in de klas erbij
zullen zijn, of met een klein groepje buiten het lokaal aan de slag kunnen!
Juf Anouk ondersteunt als onderwijsassistente in groep 1/2A.
Juf Sterre in groep 1/2B.
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Wat gebeurt er op
de J.P. Waale?
 14 feb. Schoolfeest gr.5 t/m 8
i.s.m. Speeltuinvereniging
 21 feb. Voorstelling in Theater
Peeriscoop (gr. 4 t/m 6): Kodo
het geheim van de samurai

 12 & 19 maart Carrousel:
Emotiehuis voor gr.1/2
(15.15-16.00 uur) door Theaterhuis Gorinchem
 26 maart Carrousel:
I’m Strong voor gr.5 t/m 8
(15.15-16.00 uur) door PTJ
training en jeugdwerk
 Maandag 26 feb. t/m vrijdag
2 maart: voorjaarsvakantie!
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Gezocht: talent-ontwikkelaars
Vanaf dit schooljaar werken wij in groep 5 t/m 8 het laatste uur van de woensdag (11:30-12:30 uur) aan het
door ontwikkelen van kindertalenten onder de naam iTalent.
Zo hebben onze kinderen al gewerkt aan een musical, professionele dans, kunst, programmeren, techniekproeven enzovoort.
Voor de komende 2 periodes tussen de vakanties in (voorjaarsvakantie - meivakantie + meivakantie - zomervakantie) zoeken wij enthousiastelingen die een workshop willen verzorgen voor onze kinderen.
Heeft u een sportief, technisch
creatief of een anders idee?
Mail naar tom.kroon@stichtingovo.nl.

Wij hopen onze kinderen een zo divers mogelijk aanbod mee te kunnen
geven op onze school.

Privac y: toestem min g g evraag d
In verband met nieuwe privacywetgeving wordt aan alle ouders
(voor elk kind) gevraagd een toestemmingsverklaring te
tekenen. Het gaat daarbij om het gebruik van foto– en videomateriaal op communicatiemiddelen die wij als school
gebruiken.
De kinderen krijgen binnenkort dit formulier mee. Graag zo snel
mogelijk invullen en weer mee naar school geven.

Oudertevredenheidspeiling
Naast de vragenlijst die wij voorgelegd hebben om na te gaan
hoe ouders staan tegenover de eventuele invoering van het
continurooster (en dan wel de variant van het vijf-gelijke-dagenmodel) gaan wij nog een enquête uitzetten. Dit is de jaarlijks
terugkomende ouder-tevredenheidspeiling. Via de mail ontvangen jullie een uitnodiging. Los daarvan komt nog een mailtje
met de inlognaam en wachtwoord.
Een vergelijkbare vragenlijst wordt ook door het team ingevuld. Tezamen met het
verslag van de wensen– en verwachtingenochtend met onze leerlingen vormen
deze uitkomsten de ruggengraat van onze kwaliteitscyclus. Doen we de goede
dingen? En: doen we ze goed? Uiteraard wordt onder de invullers ook dit jaar
weer zo’n heerlijke zelfgebakken appeltaart verloot! De oudertevredenheidspeiling
kan ingevuld worden tot 1 maart 2018.
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gr.5 t/m 8 organiseren Schoolfeest
Woensdagochtend 14 februari vieren de leerkrachten van groep 5 t/m 8 samen op een bijzondere manier hun
verjaardagen.
Op basis van een Top Ondernemerskaart (onze
wereldoriëntatie methode) zijn de kinderen met
elkaar aan de slag gegaan om een feest te
organiseren.
Van activiteiten bedenken tot de catering, alles
wordt door de kinderen geregeld, bedacht en
afgestemd.
Het feest vindt plaats in de speeltuinvereniging en
zal worden gevierd van 11:00 tot 12:00 uur.
De kinderen zijn gewoon om 12:30 uur uit.
We hopen op een gezellig feest!

Wen sen- en verwach ting en l eerli ng en
Maandag 12 maart gaan wij voor onze kinderen een wensen– en
verwachtingenochtend organiseren.
Wat vinden zij dat goed gaat met andere kinderen, met het leren,
met opvoeden, met schoolregels en in de wijk. Kortom: alle zaken
die wij ook tijdens de wensen– en verwachtingenavond met
ouders besproken hebben (dat was in oktober 2016).
Actief Ouderschap heeft een mooie werkvorm ontwikkeld waar
we mee aan de slag gaan. De klassenkaarten worden aan het
eind van de ochtend aangeboden aan de Leerlingenraad en ouders van het Partnerschapsteam en/of MR.

(Groene) handjes gezocht
Hallo ouders van de geweldige groep 5/6,
Met heel veel plezier zijn we dit schooljaar weer begonnen met de natuurlessen voor jullie kinderen. Binnenkort
gaan we weer aan de slag in de schooltuin, en kunnen we van de zomer weer genieten van onze eigen radijzen, aardappels, sla , erwtjes , uien en bloemen!
Het zou ons enorm helpen wanneer jullie ons daarbij zouden willen assisteren: we willen de schooltuin klaar
maken voor gebruik, en daarvoor zijn veel handen nodig. Die vier van ons kunnen heel wat, maar niet alles....
Enne, wat die handen betreft: groene vingers zijn echt niet nodig! ( nee, echt niet!)

Wij zouden graag met jullie hulp aan de slag gaan. Als we met een aardig ploegje zijn, is het
in 1,5 uur voor elkaar! Geef je op bij de juf. Stemmen we een datum/tijd af.
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Voorjaarsvakantie
Maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart = Voorjaarsvakantie!

Lerarentekort
Beste ouders,
Deze nieuwsbrief komt iets later dan gepland, maar ik wilde
er perse toch nog iets aan toevoegen. Deze week werden
ook wij geconfronteerd met het lerarentekort. Juf Kitty
moest zich toch echt ziek melden met griep. Werken ging
echt niet. Ze was notabene nog op school om het toch nog
te proberen. Er zijn namelijk geen invallers te vinden. Zeker
niet tijdens een griepperiode. Dit betekende dat wij op het
laatste moment een noodscenario moesten bedenken. Een
groep naar huis sturen (op de dag zelf) proberen we tot het
uiterste te voorkomen. Dat is voor veel ouders nog stressvoller dan een aangekondigde staking. Voor deze keer lukte
het weer door met eigen mensen te schuiven, extra ondersteuning te laten vervallen, ook andere werkzaamheden dus
maar verzetten om na schooltijd te doen….
Het maakt wel dat ik mij erg zorgen maak over de toekomst. Wij willen aan jullie kinderen goed onderwijs
geven. Kwaliteit bieden! Maar lukt dat wel met de dreigende tekorten. Op de website www.lerarentekortisnu.nl
melden (inmiddels 35% van de) basisscholen in Nederland waar zij tegenaan lopen. Ook is te zien welke
oplossingen bedacht worden om vooral ouders niet te belasten en kinderen niet naar huis te hoeven sturen.
Het zijn en blijven lapmiddelen in mijn ogen en komen de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede. En goed
onderwijs… dat is toch wat we voor onze kinderen willen? Het gaat om hun toekomst!
Het kabinet heeft wat gelden eerder vrijgemaakt om iets aan werkdrukverlichting te doen. Heel fijn en broodnodig, maar het probleem is echt vele malen groter dan dat. Als er niet meer jongeren (of zij-instromers) voor
het onderwijs kiezen, dan zijn er over enkele jaren al zo’n 5.000 fulltime banen waar geen leraar voor te vinden
is. En er zijn ongeveer 6.000 basisscholen in Nederland….
Vandaag, 14 februari, staken onze collega’s in de noordelijke provincies. Zij geven daarmee gehoor aan de
(estafette-)stakingsoproep van alle vakbonden en de PO-raad. Op 14 maart staan stakingen gepland voor de
provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Wij hopen van harte dat het besef doordringt bij alle
betrokkenen dat de rek er volkomen uit is in het onderwijs en dat er op korte termijn daadkrachtig moet worden
geïnvesteerd in het onderwijs. En dus in onze kinderen. In hun toekomst. Zij zijn het waard!
Met vriendelijke groeten, Hellen Blom

