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6 januari start gebruik Parro alle groepen
10 januari Nieuwjaarsborrel 14.00 uur tot 15.00 uur
13 januari start midden-toetsen in alle groepen
22 januari Nationaal Voorleesontbijt
30 + 31 januari leraren staking school dicht
Maandelijks wordt u door middel van de nieuwsbrief geïnformeerd over bepaalde zaken die voor u als ouder interessant of
belangrijk zijn. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website.
Agenda:

De beste wensen
Deze nieuwsbrief beginnen we allereerst met u het beste te wensen voor het komende jaar.
Wij wensen u en uw gezin het allerbeste toe in goede gezondheid. Wij hopen van 2020 samen met u een mooi jaar te maken voor
uw kind(eren).
Juf Joyce
Op 24 december is juf Joyce bevallen van een prachtige zoon!
Zijn naam is Yves Kay Zwarts. Yves was bij zijn geboorte 50 cm lang
en hij woog 3714 gram. Met Yves en juf Joyce gaat het erg goed.
Zij genieten samen met de rest van het gezin van het verlof van juf Joyce.

Nieuwjaarsborrel
Op vrijdag 10 januari organiseert juf Hafida een nieuwjaarsborrel voor alle ouders/verzorgers en andere betrokkenen van de
school.
Onder het genot van een hapje en een drankje willen wij met u proosten op het nieuwe jaar.
De nieuwjaarsborrel wordt georganiseerd in de galerie tegenover de school. Vanaf 14.00 uur bent u hier van harte welkom.
Landelijke lerarenstaking
Zoals u weet was 2019 een roerig jaar in het onderwijs. Er werd gestaakt en actie gevoerd.
Het lerarentekort en de werkdruk in het primair onderwijs zijn op talloze plekken onderwerp van gesprek geweest. Niet alleen in de
lerarenkamer, ouderkamer en de klassen maar ook in de media en de politiek.
Veel mensen maken zich zorgen om de toekomst van ons onderwijs. Als school delen wij die zorgen maar al te zeer. Wij willen
goed en toekomstbestendig onderwijs voor alle leerlingen kunnen bieden. Dat kan alleen als er voldoende goed geschoolde leraren
zijn. Op dit moment is dat niet altijd het geval, ondanks onze blijvende inspanningen om goed personeel te vinden.
Inmiddels is ons bestuur, de RVKO, samen met andere grote besturen in gesprek met onderwijsminister Arie Slob om een aanpak
voor de grote steden te bewerkstelligen. De uitkomst van deze gesprekken wordt rond 23 januari verwacht. Ondertussen is er een
landelijke staking uitgeroepen voor 30 en 31 januari. Vanuit de actiegroep WIJonderwEIS is er een oproep gekomen om deze
dagen te benutten om met alle Rotterdamse onderwijsprofessionals in gesprek te gaan en plannen te maken voor onze eigen
school.
Ook wij hebben dagelijks last van het lerarentekort in onze school. Dit vraagt om een goed plan voor het komende jaar en de
toekomst, want het lerarentekort is niet zomaar opgelost. Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari zullen onze schooldeuren daarom
gesloten blijven zodat wij ons als team kunnen buigen over dit enorme vraagstuk. In februari zullen wij u informeren over de
uitkomsten van deze tweedaagse staking.

Personeel
Vanaf maandag 6 januari is er een aantal wijzigingen in de personele bezetting.
Juf Sanne en juf Martine zullen tot 1 februari groep 5A draaien. Juf Sanne is er op maandag en dinsdag, juf Martine is er woensdag
t/m vrijdag.
Door het vertrek van meester Jordi is er op maandag geen gymles, we zijn druk op zoek naar een oplossing. We hopen deze snel
gevonden te hebben zodat de gymlessen op maandag weer door kunnen gaan.
Eind januari loopt het verlof van juf Roos af. Zij zal terugkomen in groep 3A bij juf Sabrina. Zodra juf Sabrina met verlof gaat
neemt juf Roos samen met juf Shauna de groep van haar over.
Beschikbaarheid directie en IB
Zoals u hierboven kunt lezen hebben we in januari juf Martine en juf Sanne in moeten zetten in groep 5. Hierdoor heeft juf Martine
beperkter tijd om haar IB-taken uit te voeren.
Directie en IB zullen de taken van juf Sanne en juf Martine overnemen, maar zullen daardoor in januari soms wat minder
gemakkelijk bereikbaar en beschikbaar zijn dan u van ons gewend bent. Wanneer u directie of IB wilt spreken vragen wij u om ’s
morgens tussen 08.30 uur en 09.00 uur of tussen 15.00 uur en 15.30 uur bij ons langs te lopen zodat we een afspraak in kunnen
plannen. Wij rekenen op uw begrip.
Voorleesontbijt:
Woensdag 22 januari is de aftrap van de Nationale Voorleesweken met het Nationale Voorleesontbijt. Als school willen wij graag
aandacht besteden aan het de nationale voorleesdagen a.d.h.v. dit ontbijt. Voorlezen vergroot het leesplezier, de woordenschat en
ondersteunt bij de taalontwikkeling van kinderen.
Tijdens het Voorleesontbijt wordt er op school ontbeten terwijl er voorgelezen wordt in alle groepen. Het is de bedoeling dat de
leerlingen deze dag hun ontbijt mee naar school nemen zodat ze in de klas met elkaar ontbijten. Alle leerlingen mogen op deze dag
in pyjama naar school toe komen.
Ouderhulp:
Wij willen alle ouders die geholpen hebben, bedanken voor hun hulp tijdens Sinterklaas en Kerst op school. Dankzij jullie hulp
verlopen deze feestdagen een stuk makkelijker.
Toetsperiode
Vanaf maandag 13 januari worden er in de groepen 2 t/m 8 verschillende toetsen afgenomen. De leerkracht van uw kind laat u
weten wanneer welke toets afgenomen wordt in de klas d.m.v. de groepsnieuwsbrief. Pas na afloop van de gehele toetsperiode
worden er door de leerkrachten afspraken gemaakt voor een eventuele nabespreking. De toetsperiode loopt van 13 januari t/m 7
februari.
Parro
In december is er door vier groepen een pilot uitgevoerd met de ouder-app Parro.
De bevindingen van de leerkrachten en ouders uit deze groepen waren erg positief,
vandaar dat wij besloten hebben om de hele school aan te laten sluiten op Parro.
Parro is een app die communicatie tussen ouder en leerkracht gemakkelijker maakt.
Met de Parro app houdt de leerkracht u op de hoogte van activiteiten die er in de klas
plaatsvinden. Dit kan door een foto of een bericht te plaatsen in de groep. U kunt als
ouder gemakkelijk contact opnemen met de leerkracht via Parro. Om ervoor te zorgen
dat de leerkracht niet 24 uur per dag beschikbaar moet zijn hebben wij de app zo ingesteld
dat leerkrachten alleen berichten ontvangen tussen 08.00 uur ’s morgens en 17.00 uur
’s middags op werkdagen. Wanneer u een bericht stuurt buiten deze tijden dan komt
deze daardoor niet direct bij de leerkracht aan, maar pas de volgende werkdag vanaf 08.00 uur.
Inmiddels hebben alle ouders/verzorgers een inlogcode ontvangen voor het gebruik van Parro, mocht u deze code niet hebben of
lukt het u niet om Parro te instaleren loop dan even langs bij de leerkracht van uw kind.
Het is onze wens om op termijn alle digitale communicatie via Parro te laten verlopen en niet meer via de mail.

Activiteiten ouderkamer:
Naast het koffie drinken op de maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur – 9.00 uur zijn er verschillende activiteiten.

Dinsdag 7 januari
9.00 uur
Woensdag 8 januari
9.00-11.30 uur
Vrijdag 10 januari
8.45- 9.15 uur
14.00-15.00 uur
Maandag 13 januari
9.00-12.00 uur
Woensdag 15 januari
9.00-11.30 uur
Dinsdag 21 januari
9.00 uur
Woensdag 22 januari
9.00-11.30 uur
Maandag 27 januari
9.00-12.00 uur
Dinsdag 28 januari
9.00 uur
Woensdag 29 januari
9.00-11.30 uur

Overstap kern 6 voor de ouders van groep 3
Cursus “Samen gezond en sterk”
IB in de ouderkamer
Nieuwjaarsborrel
taalles
Cursus “ samen gezond en sterk”
Overstap kern 7 voor de ouders van groep 3
Start cursus “praten met kinderen”
taalles
Bijeenkomst voor groep 6 ouders
Cursus “praten met kinderen”

