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AGENDA
NOVEMBER
25
26
29
30

Techniekochtend gr.7
Techniekochtend gr.8
1e adventszondag
Nieuwsbrief 7

INFORMATIE OP ONZE SITE:
Op onze site: www.mbschool.nl
vindt u allerlei informatie.
Diverse roosters, een
maandkalender, de nieuwsbrief,
informatie over ons onderwijs,
medezeggenschapsraad, ouderraad etc.
Ziekmelden kan via de site onder het
kopje: “ouders”.

GRUITDAGEN
Op woensdag, donderdag en vrijdag
kennen we op school de zogenaamde
Gruitdagen. Op deze dagen krijgen de
kinderen als tussendoortje fruit vanuit
het project EU Schoolfruit. Iedere week
wordt het aangeboden fruit met u
gecommuniceerd. Mocht uw zoon/dochter
dit niet lusten of allergisch zijn, dan kunt
u dit aan de eigen leerkracht doorgeven
en evt. ander fruit meegeven.

WELKOM SINT:
Gelukkig is Sinterklaas weer gearriveerd in Nederland. Wij waren al bang dat de goede lieve
Sint niet zou komen. Veel kinderen en ouders hebben afgelopen zaterdag de intocht
gevolgd.
Wij zijn op school ook al begonnen met een aantal activiteiten.
Zo volgen we elke dag, de spannende verhalen van het Sinterklaasjournaal. In de klas gaan
we hiermee verder, door in te spelen op de gebeurtenissen van de Sint en zijn Pieten.
Op donderdag 19 november komen de voorleespieten op school. Zij zullen een spannend
verhaal vertellen en/of voorlezen in de groepen van de onderbouw.
De pietenochtend, vol met leuke spelletjes, wordt gehouden op 2 december. Deze keer
aangepast vanwege de coronamaatregelen, dus helaas zonder ouders (volgend jaar hopelijk
wel weer).
Ook in de bovenbouw zijn de kinderen al druk voor de sint. De lootjes zijn getrokken in de
groep en de kinderen kunnen dus weer volop aan de slag met de surprises en de gedichten.
Op dinsdag 1 december mogen de surprises(gr.5 t/m 8) worden meegebracht en wordt de
balustrade omgetoverd in de pakjeskamer van de sint.

Op vrijdag 4 december komt de sint met zijn pieten. Dit wordt uiteraard weer een gezellige
dag samen.
In deze periode zullen er geen pepernoten, drinken en andere etenswaren etc.
worden uitgedeeld i.v.m. de coronamaatregelen.
We wensen iedereen zowel thuis als op school een heel fijn Sinterklaasfeest toe.
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WEEK VAN DE MEDIAWIJSHEID:
Vorige week was de week van de mediawijsheid. Op school hebben we daar aandacht aan
besteed.
Op Facebook en de Parro app kreeg u al een impressie van deze week. Binnenkort volgt er
nog meer.
Toch is mediawijsheid veel breder. Heeft u vragen of wilt u nog eens doorpraten over dit
onderwerp? Neem dan contact op met de jeugdverpleegkundige van de school:
Lisa Klein Gunnewiek: l.kleingunnewiek@ggdnog.nl
Meer informatie? Zie bijgevoegd schoolkrantartikel ‘mediawijsheid’.
VERVANGING:
Zoals u wellicht al heeft gehoord, is het niet altijd even makkelijk om binnen het onderwijs op
zeer korte termijn een vervanger te vinden in het geval een leerkracht afwezig is.
Met gepaste trots kunnen wij zeggen dat er tot op heden nog geen enkele klas naar huis
is gestuurd, omdat we telkens vervanging konden regelen.
Dit blijft vanuit PRO8 ook het streven.
Toch hebben we moeten concluderen dat we ondanks alle inspanningen niet de garantie
kunnen geven dat er altijd een oplossing op school gevonden kan worden.
In samenspraak met het directeurenteam en de GMR hebben wij een vervangingsbeleid
opgesteld.
Indien er geen vervanging beschikbaar is, kan de school besluiten om groepen op te splitsen
en te verdelen.
Daarnaast kan het zijn dat gekozen wordt om de groep waarin uw kind les krijgt over te laten
nemen door een medewerker zonder lesgevende taken, uiteraard wel met lesbevoegdheid.
Het betreft dan bijvoorbeeld de directeur, de IB'er of een collega met taken met kleine
groepen.
Ook zijn er op onze school afspraken gemaakt met de eigen collega ’s en ouders, die een
onderwijsbevoegdheid hebben.
Indien het ondanks alle inzet en inspanningen niet lukt om een oplossing te vinden, dan kan
het besluit door de directeur genomen worden om een klas naar huis te sturen.
Als we besluiten om een klas naar huis te sturen, dan kunt u van ons verwachten dat wij
minstens een dag van tevoren u dat laten weten.
Nogmaals, wij gaan uit van het goed functioneren van ons vervangingsbeleid en blijven ons
inzetten om tijdig vervanging te kunnen garanderen.
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