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Van de directie
Volgend schooljaar
In mei wordt op alle scholen druk gepuzzeld om het volgende schooljaar goed te
organiseren. Op basis van het aantal leerlingen waar we volgend schooljaar mee
van start gaan lag er een grote uitdaging. Eigenlijk zouden we groepen moeten
combineren. Vanuit OPTIMUS hebben we voor schooljaar 2017-2018 extra
middelen beschikbaar gekregen, zodat we toch 8 groepen kunnen maken.
Daarmee is in elk geval de puzzel om de groepen te verdelen een stuk
eenvoudiger geworden: we maken twee kleutergroepen en van de overige
groepen elk één. De volgende stap is de verdeling van de leerkrachten over deze
groepen, daar zijn we nu druk mee bezig.
Daarnaast moet ook de jaarplanning worden gemaakt. De vakanties zijn al
bekend, hierbij nog een keer op een rijtje:
Herfstvakantie
16 oktober 2017 t/m 20 oktober 2017
Kerstvakantie
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie
12 februari 2018 t/m 16 februari 2018
e
2 paasdag
2 april 2018
Meivakantie
23 april t/m 4 mei 2018
Hemelvaart en dag na hemelvaart
10 en 11 mei 2018
2e pinksterdag
21 mei 2018
Zomervakantie
9 juli t/m 20 augustus 2018
De afgelopen jaren zaten we erg krap in de uren. Dat betekende dat we weinig
tijd hadden voor studiedagen, studiemiddagen en uren vrij voor een vakantie.
Komend schooljaar is het laatste jaar dat we moeten compenseren voor het 5
gelijke dagenmodel. We kunnen in elk geval 4 studiedagen inplannen (waarop
alle groepen vrij zijn). De groepen 1 t/m 6 hebben daarnaast nog 2 extra dagen
lesvrij en voor groep 7 is dat 1 dag. U hoort nog hoe we deze in gaan plannen.
Gebruik ‘spinners’ op onze school
Wellicht heeft u de nieuwste rage ook al voorbij zien komen: de ‘spinner’.

WEES MILIEU BEWUST!!!
Inleveren lege printercartridges en lege batterijen (bij hoofdingang)

Ze zijn inmiddels ook op onze school gesignaleerd. De
meningen over het effect (het zou de concentratie verhogen)
lopen uiteen, net als hoe en of ze in de klas gebruikt mogen
worden. Na een dag of wat, wanneer er meerdere kinderen
mee gezien zijn (en dat verspreid zich tegenwoordig
razendsnel!) komen de eerste vragen: “wat is het beleid van de
school?”. Tsja, voor iets wat nog niet eerder in de school was,
is meestal nog geen beleid geformuleerd. We hebben hierover onderling met het
team het volgende afgesproken: De kinderen mogen op hun eigen
verantwoording (en die van de ouders) een spinner mee naar school nemen en in
de pauze gebruiken. Over het gebruik tijdens de les worden door de leerkracht
en de leerlingen afspraken gemaakt: als er iemand is (leerlingen of leerkracht)
die er last van heeft, dan wordt de spinner opgeborgen. Het kan dus ook zijn dat
een leerling er – zonder dat hij dat zelf wil – eigenlijk zelf last van heeft, omdat
hij (zij) zich niet meer op het werk kan concentreren. Ook dan zal de leerkracht
aangeven dat de spinner moet worden opgeborgen.
Agenda voor week 21 en 22
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Meneer Jeroen afwezig (Boxmeer)

Jarig in week 21 en 22
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Jasmijn van den
Beukel
Mats van Dongen
Tess Geerts
Mees den Drijver

Bram Coenen

Diaz Wouters

Indy van Leijsen
Nicky Potjes

Sanne Roefs

Xavier van Iperen

Feline Pijnenburg

Bryan van Ras
Damian van Hal
Juf Jacqueline (gr. ½)
Benjamin Lannoye

Phileine Lannoye
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