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Belangrijke data:
Woensdag 21 maart
Stemlokaal op de Regenboog
Boomfeestdag groep 7
Donderdag 22 maart
Studiedag, alle kinderen vrij
Maandag 2 april
Tweede Paasdag, alle kinderen
vrij

Vorige week heeft u de link ontvangen om het oudertevredenheidsonderzoek in te
kunnen vullen. Een aantal ouders hebben hier al gebruik van gemaakt, dank daarvoor.
Via dit onderzoek horen we onder andere graag van u terug wat de ervaringen zijn
rondom het continurooster. We willen u dan ook vriendelijk verzoeken om gebruik te
maken van deze mogelijkheid en ontvangen graag uw reactie.

Donderdag 5 april
Fietsexamen groep 7
Dinsdag 17 en woensdag 18
april
Eindtoets groep 8
Donderdag 19 april
Oudercommissie en MR
vergadering
Vrijdag 20 april
Inzameling kleding
Koningsspelen
Maandag 23 april tot en met
vrijdag 4 mei
Meivakantie
Maandag 7 en dinsdag 8 mei
Luizencontrole
Donderdag 10 en vrijdag 11
mei
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Maandag 21 mei
2e Pinksterdag, alle kinderen
vrij
Donderdag 24 mei
Voorstelling groep 3/4
Maandag 28 mei
Project Dode Hoek groep 8

Ook in onze regio is het lerarentekort aan de orde van de dag. Tot nu toe hebben we
de vervanging nog goed op kunnen lossen. Helaas komt het steeds vaker voor dat er
niemand beschikbaar is en we op zoek moeten naar andere “oplossingen”. Zo is
vandaag de vraag aan ouders van groep 7 gesteld om hun kind thuis te houden.
Bij een afwezige leerkracht hanteren we de volgende stappen alvorens we besluiten
om de kinderen vrij te geven:
1. Vervanging door de vervangingspool. Indien niet beschikbaar:
2. Vervanging door collega’s die parttime werken. Indien niet beschikbaar:
3. De grond van afwezigheid nader bekijken: kan het verlof verplaatst worden
naar een andere datum? Indien dit niet mogelijk is:
4. Inzet ambulante collega’s, bijvoorbeeld directie of interne begeleider. Indien
niet beschikbaar of bij het in de knel komen van de betreffende taken:
5. Schuiven met bijvoorbeeld een collega die vervangen kan worden door een
stagiaire. Indien niet beschikbaar of wenselijk (bijvoorbeeld al veel
wisselingen van leerkracht geweest):
6. Ouders aangeven dat er geen les is: de kinderen zijn vrij. Kinderen waarvan
de ouders geen opvang kunnen regelen mogen naar school komen en worden
over de groepen verdeeld.
Verdelen:
We kiezen niet standaard voor het verdelen van een groep kinderen. De betrokken
groep krijgt nauwelijks les en de groep waar kinderen aan toegevoegd worden, wordt
eveneens gedupeerd. Verdelen gebeurt uitsluitend als er plotseling een
vervangerstekort is en we de ouders niet tijdig hebben kunnen bereiken.
Communicatie;
De berichtgeving naar ouders moet duidelijk zijn. Via de groepsouder en de
groepsapp kunnen we alle ouders snel en goed bereiken.

Herfstvakantie
maandag 15 okt t/m vrijdag 19 okt 2018
Kerstvakantie
maandag 24 dec t/m vrijdag 4 jan 2019
Voorjaarsvakantie
maandag 4 maart t/m vrijdag 8 maart 2019
2e Paasdag
In de meivakantie
Meivakantie
maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart
donderdag 30 en vrijdag 31 mei 2019
2e Pinksterdag
maandag 10 juni 2019
Zomervakantie
maandag 8 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019

Komende week start de Week van de Lentekriebels.
Dit is een nationale projectweek waarbij in het
basisonderwijs een hele week relationele en seksuele
voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een
thema centraal. Dit jaar is dat het thema Anders?! We
besteden aandacht aan diversiteit. Dit is een breed
thema en gaat over seksuele diversiteit, gender,
verschillende religies en culturen. Maar ook over
ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.
Het doel is om kinderen de juiste informatie en
vaardigheden mee te geven voor een gezonde
seksuele ontwikkeling, die past bij hun leeftijd en
belevingswereld en hen helpt om op een latere
leeftijd seksueel verantwoorde keuzes te maken.
Onderzoek laat zien dat als op jonge leeftijd al
aandacht is voor relationele en seksuele vorming,
jongeren juist later beginnen met seks, verantwoorde
keuzes maken en weerbaarder zijn.
De Week van de Lentekriebels is een mooie
aanleiding om ook thuis erover in gesprek te gaan.
Door het op een jonge leeftijd met kinderen over dit
onderwerp te hebben wordt het voor kinderen
normaal om erover te praten. U laat hiermee zien dat
ze bij u terecht kunnen als ze vragen of problemen
hebben en ze krijgen de juiste kennis en informatie
mee. Kijk voor meer informatie op onderstaande site:
https://www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basi
sonderwijs/week-van-de-lentekriebels/informatievoor-ouders

Een heerlijk middagje op de BSO, lekker bouwen met
de kapla en samen spelen!

Door Tijn van Duren
Is een boog met rood, oranje, geel, groen, blauw,
paars en roze. Hoog in de lucht. Door regen en zon.
Komt hij tot leven. Hij komt je halen. Je springt er op
gaat lopen over rood door na blauw ga naar groen en
paars en roze en geel en oranje. Rennen over de
regenboog en je loopt omhoog. Je komt boven aan en
je gaat van de glijbaan. Door de wolken naar
beneden. Je glijd in een pot met goud en je wordt rijk.

17 maart
18 maart
19 maart
20 maart
22 maart

Ize van Dijk
groep 8
Guusje Arts
groep 7
Tessa van den Bosch groep 1/2
Jessy de Groot
groep 7
Dieke van den Broek groep 3

Heel hartelijk gefeliciteerd en een gezellige dag!

