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Nieuws van de directie
Goed onderwijs voor alle kinderen in Nederland.
Over de allereerste tweedaagse staking in het Nederlandse onderwijs is al veel
gezegd en geschreven. Uiterst vervelend voor ouders om nu weer extra opvang te
moeten regelen omdat ook onze De vier Heemskinderen op donderdag 30 en
vrijdag 31 januari gesloten is voor alle kinderen. Eigenlijk wil ik alleen maar dat er
maatregelen genomen worden zodat alle kinderen van Nederland nu en in de
toekomst GOED onderwijs krijgen. Daar hebben zij recht op. Goed onderwijs kan
alleen gegeven worden door voldoende en goed opgeleide leerkrachten.
Een voorbeeld uit de praktijk van mijn andere school. Afgelopen woensdag was
een van mijn collega’s op De Raamdonk ziek. De vervangerspool had geen
vervanger meer beschikbaar. Gevolg was dat deze groep met jonge kinderen op
die woensdag les hebben gehad van vier mensen : de intern begeleider, een
leerkracht, de directeur en de Lio- stagiaire uit de bovenbouw. Zomaar een dag
vorige week op De Raamdonk en met dank aan al deze collega’s die zich weer
flexibel hebben opgesteld en nu het geplande werk moeten zien in het halen.
Helaas ziet het ernaar uit dat ik in de toekomst ook op De vier Heemskinderen
vaker kinderen thuis moet laten blijven omdat er onvoldoende leerkrachten
beschikbaar zijn. Groepen samenvoegen is geen optie op onze school met een
grote groep 1-2, een groep 3-4-5 en een groep 6-7-8. Daarom staak ik morgen en
overmorgen.
Met vriendelijke groet, Michel van der Kraan directeur van basisschool De
Raamdonk en van basisschool De vier Heemskinderen

Oudergesprekken
In het jaarrooster staan de oudergesprekken van februari gepland op maandag 17
februari en donderdag 20 februari. Voor groep 1/2 is de eerste avond verzet naar
dinsdag 18 februari, donderdag 20 februari blijft gewoon staan.

Open dagen De vier Heemskinderen
Vorige week woensdag en vrijdag heb ik een aantal ouders mogen ontvangen en
rondleiden tijdens onze open dagen. Positieve reacties en al ingeleverde
aanmeldformulieren zijn wat mij betreft zeker een mooie opbrengst.
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Inschrijven oudergesprekken Parro

Donderdag 6 februari om 12.00u gaat de gesprekken planner van Parro open om
een oudergesprek te plannen. Deze dag is dat alleen mogelijk voor de ouders met
meerdere kinderen op school. Op vrijdag 7 februari om 12.00u gaat de
gesprekkenplanner ook open voor de ouders met 1 kind op school. U kunt zelf
kijken welke dagen/tijden er beschikbaar zijn.
Gesprekken worden gehouden op maandag 17 februari en donderdag 20 februari.
Voor de kleuters worden de gesprekken gehouden op dinsdag 18 februari en
donderdag 20 februari. De gesprekken vinden plaats in de middag en de avond.
De gesprekken in de middag worden gevoerd door de leerkracht die de
desbetreffende dag voor de klas heeft gestaan. Bij de gesprekken in de avond zijn
beide leerkrachten aanwezig. Hier kunt u rekening mee houden bij het kiezen van
een tijdstip. Als u gesprekken plant met meerdere leerkrachten dan graag
minimaal 10 minuten tijd tussen de gesprekken laten. Dan heeft u tijd om van
lokaal te wisselen. En voorkomen we zo veel mogelijk uitloop.
Vrijdag 14 februari krijgen de kinderen hun rapportmap mee naar huis.

Verjaardagen
Februari
11
13

Jop van Schadewijk (2014)
Meia Laanen (2010)

groep 1-2
groep 6-7-8

Nieuws van groep 1-2
Thema ziekenhuis
Na de Kerstvakantie zijn we gestart met het thema Ziekenhuis. Mede dankzij
Marina (de moeder van Tess) hebben we een ontzettend leuke ziekenhuishoek in
de klas. De kinderen spelen hier met veel enthousiasme!
Nieuwe kinderen
De afgelopen weken zijn er een aantal nieuwe kinderen gestart in onze klas.
Wij wensen Esmee, Kaat, Lot en Louis veel plezier op school.

Nieuws van groep 3-4-5
We hebben de afgelopen periode aan ons project van Blink gewerkt rondom het
thema BOUWEN. Hierbij hebben we ook de bouw van het klokhuishuis betrokken
waarbij alle fases van bouwrijp maken, naar ontwerpen en uitvoeren van de bouw
werden behandeld. Volgende week ronden wij het project af en daarna werken we
aan een aantal opdrachten rondom carnaval. Na de vakantie beginnen we met een
nieuw project.
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We hebben een heleboel citotoetsen gemaakt. Volgende week de laatste
onderdelen en dan is alles af. U krijgt bij de rapporten een uitdraai van de
resultaten. Nog niet alle rapportmappen zijn op school. De kinderen weten of hij al
op school is of nog thuis is. Dan graag meegeven naar school, dan zorgen wij dat
hij weer gevuld is.
Maandag 2 maart is Juf Loes een dagje in onze groep. Juf Inge heeft een
compensatiedag.

Nieuws van groep 6-7-8
Voorlopige en definitieve schooladvies
Tijdens de aankomende oudergesprekken ontvangen de ouders en kinderen van
groep 7 het voorlopige schooladvies en de ouders en kinderen van groep 8 het
definitieve schooladvies. Dit advies komt tot stand in overleg met groepsleerkracht
6-7-8, Ib’er en directeur. De gesprekken vinden plaats op maandag 17 en
donderdag 20 februari en duren 15 minuten. Houdt u rekening met het inplannen
van broertjes/zusjes. De kinderen van groep 7 en 8 worden ook bij dit gesprek
verwacht!
Boekbespreking
Aankomende maandag starten we met de boekbespreking. De planning hiervoor
hangt bij de deur. Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken. Veel succes
allemaal.
Blink
We zijn gestart met het derde thema van Blink de Wereld. Het thema heet...altijd
onderweg.
We hebben informatie gekregen over het reizen van planten en dieren. We hebben
geleerd waarom veel Nederlanders na de Tweede Wereldoorlog emigreerden en
waarnaartoe. We hebben verhalen gehoord van gastarbeiders uit Marokko en
Turkije. We hebben onderzocht waarom veel Europeanen naar Amerika
emigreerden. Tot slot gaan we zelf op onderzoek. De kinderen kiezen een land
waar ze naartoe willen emigreren, verdiepen zich in een land en presenteren dit.
Binnenkort kunt u dus een presentatie van deze landen verwachten.

Nieuws van de OR
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Verslag bijeenkomst Ouderraad
Op 13 januari kwam de OR samen. De organisatie van het sinterklaasfeest, het
schoolontbijt en kerst zijn geëvalueerd. Ook staan de plannen voor carnaval
alweer klaar; meer informatie hierover volgt later. We willen tevens verduidelijken
dat onze kledingcontainer niet naar de Dierenambulance is gegaan, dit zijn
containers van verschillende organisaties en staan dus los van elkaar.
Tot slot: wie komt ons team versterken? We zijn opzoek naar een nieuw lid dat het
leuk vindt om activiteiten in en om de school mee te organiseren en daarnaast ook
de taak van penningmeester op zich neemt.

Agenda
29 januari:

Prikbord nr. 6

7 februari:
10 februari:
13 februari:
14 februari:

studiedag; kinderen vrij
studiedag; kinderen vrij
leerlingenraad
rapport mee naar huis

17 februari:
20 februari:
21 februari:

oudergesprekken
oudergesprekken
carnavalsviering tot 12.00 uur

21 februari 12.00u t/m
28 februari:
4 maart:
5 maart:

carnavalsvakantie
luizencontrole
Prikbord nr. 7
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