Nieuwsflits begin januari 2019

Beste ouders/verzorgers,
Een korte Nieuwsflits deze eerste schoolweek
van 2019. Er zijn teveel berichten die niet
kunnen wachten tot het einde van de maand…
Update plannen:
●
Na de kerstvakantie is gestart (in het
lokaal waar eerst groep 5/6 zat):

●

Vanaf nu zal de Nieuwsflits dan ook
naar de ouders van de kinderen in die
groep gaan en zullen jullie berichten
over het HBC kunnen lezen!
We zijn gestart met één kleine groep en
hopen dat deze, in de maanden naar de
zomervakantie, uit zal breiden. We
wensen de kinderen en juffen van De
Wereldwijzer veel leerplezier! In de
volgende Nieuwsflits zullen de
leerkrachten van De Wereldwijzer zich
voorstellen.
Andere tijden: in januari zullen de
medezeggenschapsraad en het team
zich beraden op andere schooltijden.
Welke vragen leven er, welke
voorkeuren leven er? Op maandag 4
februari 2019 organiseren we een
ouderinformatieavond om uitleg te
geven over de eventuele andere
schooltijden, om vragen te stellen, om te
discussiëren hierover.
Na deze avond
wordt een vervolgplan opge-,
steld, waarin ook een stemming
onder de ouders zit..

●

Natuurlijk wordt ook de mening van de
kinderen niet vergeten!
(voor de ouders van De Wereldwijzer:
dit geldt natuurlijk niet voor jullie. Omdat
De Wereldwijzer een bovenschoolse
voorziening is, gelden daar de
schooltijden die op 24 van de 26
Alberoscholen gelden (5-gelijke-dagen).
Samenwerking Prinses Beatrix School:
In de periode van januari t/m april zullen
de teams van beide scholen samen met
MR-en onderzoek gaan doen naar de
meerwaarde van en vorm voor een
eventuele samenwerking.

Op tijd…
Een nieuw jaar, een goed voornemen:
onze school start ‘s ochtends om half 9 met de
lessen. We zien elke dag diverse kinderen die
te laat zijn. Mocht dit voor jullie kinderen
gelden: willen jullie de wekker
a.u.b. 10 minuten vroeger zetten,
zodat de lessen ook echt om
8.30 uur kunnen beginnen?
Dit geldt ook voor de kleutergroepen! Dus wanneer jullie nog even mee
naar binnen willen met jullie zoon of dochter
om een werkje te bekijken, zorgen jullie er dan
voor dat jullie om 8.20/8.25 uur in de klas zijn?
De juffen kunnen dan ook om half 9 starten
met de les.
ALVAST BEDANKT!
Natuurlijk is bovenstaande handig voor de
juffen (want zo hoeven ze maar één keer met
de les te starten), maar ook hangt dit samen
met de wet. Kinderen moeten een minimaal
aantal uren per jaar onderwijs ontvangen (940
uur). Dit wordt gemiddeld berekend over 8 jaar.
Wanneer een kind in een jaar bijvoorbeeld elke
week een kwartier te laat is, komt het 40 x 15
minuten onderwijstijd tekort. Dat is 10 uur in
een schooljaar. Dat zou

betekenen dat dit kind bijna 2 dagen naar
school zou moeten in de zomervakantie om die
uren in te halen…
Mochten jullie meer willen weten over leerplicht
en onderwijstijd, kijk dan eens op de volgende
websites!
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scho
oltijden-en-onderwijstijd/overzicht-aantal-urenonderwijstijd

de woensdag. Wanneer er afspraken op
woensdag zijn, ruilt ze die dag met de vrijdag.

https://www.lereninzeeland.nl/ouders
Schilderen en zo...
Een aantal klassen is voor de kerstvakantie
stevig onder handen genomen door onze
schilder. In de komende weken/maanden
zullen de andere lokalen, de gangen en de
kantoren geschilderd worden. Fijn zo’n
opfrisbeurt!

Ook worden de komende weken alle lampen
van de hele brede school vervangen door
LED-lampen. Met een stevige subsidie is het
mogelijk om het gehele gebouw energiezuinig
te verlichten!
Werkdagen juf Sandra
Vanaf de kerstvakantie werkt juf Sandra vier
dagen per week. Haar vrije dag is in principe

Agenda januari/februari
●
Algemeen: CITO-toetsen (midden)
worden afgenomen in groep 2 t/m 8.
●
11 januari: leerlingenraad
(medezeggenschap voor leerlingen
groep 5 t/m 8)
●
16 januari: een deel van het team volgt
‘s middags de training “Aanpak huiselijk
geweld en kindermishandeling”.
●
23 januari: voorleesontbijt (info volgt)
●
31 januari: volgende Nieuwsflits
●
4 februari 19.30 uur:
ouderinformatieavond “Verkenning
andere tijden” (uitnodiging volgt)

