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Beste ouders en verzorgers,
Het is 5 oktober, de dag van de leraar. Onze school is dicht. Onze
leerkrachten staken.
De leraren zetten hun beroep vandaag in de spotlights. De
staking lijkt te gaan over salaris en werkdruk, maar ten diepste
weten we dat de staking een roep om erkenning is. Onze
leerkrachten werken keihard en zijn er elke dag voor onze
kinderen. Ze onderwijzen, begeleiden, coachen, ondersteunen
en volgen onze kinderen in hun ontwikkelen op alle gebieden.
Onze leerkrachten zetten zich elke dag in voor ‘heel het kind’ en
dat is onbetaalbaar.
Bedankt Anthonia, Geertje, Nelleke, Eef, Martina, Jeanet,
Greetje, Sonja, Josje, Mieke, Monique, Jan, Ruth, Sibylla, Evelien,
Joke, Vera, Geartsje, Mariëlle, Marja, Lotte, Jan-Bert, Berber,
Rian, Richard, Gerard, Christina en Angelique. Dankjewel voor
jullie toewijding.

Kinderboekenweek
Wij hebben dinsdag 3 oktober de Kinderboekenweek geopend.
Het thema van dit jaar is ‘Gruwelijk eng’. Het belooft lekker
spannend te worden. Natuurlijk wordt er veel gelezen en
voorgelezen, maar er gebeurt veel meer. Zo is er de
voorleeswedstrijd en er wordt een Gouden Griffel en een
Gouden Penseel uitgereikt.
Op donderdag 19 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. U
bent dan vanaf 13.30 van harte welkom in het lokaal van uw
kind(eren) waar het werk gepresenteerd wordt.
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Schoolontwikkeling
Het spellingsonderwijs is een van de actiepunten waar wij dit
schooljaar aan werken met als doel dat 80% van de leerlingen een
voldoende behaalt op de citotoets spelling in juni. Wiebren de
Jong is onderwijsadviseur en begeleidt ons in dit verbetertraject.
Gisteren was de eerste studiemiddag en hebben wij geleerd wat
de beste aanpak is voor het geven van instructie in een
spellingsles. Wiebren gaat ook bij de leerkrachten op lesbezoek,
zodat hij de leerkrachten feedback kan geven op de uitvoering.
Naast de schoolbrede studiedagen zijn er ook individuele
leerkrachten die zich specialiseren in het belang van de school. Zo
heeft juf Nelleke in september de basisopleiding tot kindercoach
en opvoedcoach afgerond en juf Evelien heeft haar diploma
‘Master Educational Needs: Rekenspecialist’ in ontvangst
genomen.
Reünie
Zaterdag 30 september hebben oud-leerlingen een reünie
gehouden op de Sprong. Fijn om te zien en te horen dat deze
kinderen goed terecht zijn gekomen. Meester Jan was ook van de
partij en heeft mooie verhalen verteld. Ook had hij de dvd van
het kamp naar Ameland meegenomen. Wat hebben we gelachen.
Tút en d’r út
Bij het halen en brengen van de kinderen kan het erg druk zijn
rondom de school. In verband met de veiligheid wil ik u
verzoeken om de auto’s in de daarvoor bestemde vakken te
parkeren. Op de Tút en d’r ú strook mag u even stilstaan om uw
kind een kus te geven en uit de auto te laten stappen om
vervolgens door te rijden. Er geldt een parkeerverbod, u mag hier
zelf niet uitstappen.
Datums om in uw agenda te noteren:
 18-10 jaarvergadering Oudervereniging
 19-10 afsluiting Kinderboekenweek
 20-10 studiedag: kinderen vrij

