Weekbrief 8 september 2017
De eerste weekbrief
De kop is eraf, de school is begonnen. Allereerst van harte welkom aan de nieuwe kinderen met hun ouders. We vertrouwen
erop dat jullie het goed en leuk gaan hebben bij ons op school. Vorige week is er een eerste startbrief verschenen, maar niet
alle mails zijn doorgekomen begrepen we. In de bijlage sturen we deze startbrief ook nog een keer mee. Zeer waarschijnlijk
ligt het aan de spamfilter van uw provider als u de mails niet ontvangt. Ik stuur ook nog eens de weekbrief van 23 juni mee
met de agendakoppeling.

Terugblik
Maandag ging de school open om 8.30 uur aan de Rombout Hogerbeetsstraat en om 8.45 uur aan de Potgieterstraat.
Kinderen, ouders en wij ook zijn weer vol enthousiasme gestart.
Maandag was er nog geen gym voor de onderbouw. Vrijdag is de middenbouw wel gaan gymmen. De wandeling naar de
gymzaal in de stromende regen was uiteindelijk nog best wel lekker.
Ons eerste thema van het jaar is een thema vanuit de methode ‘Vreedzame School’. Het gaat in deze fase van het jaar over:
we horen bij elkaar. De lessen staan in het teken van groepsvorming en het creëren van een positief klimaat in de klas.
Samen met de kinderen maken we afspraken hoe we omgaan met elkaar in de groep, op het plein en buiten school.
Leerlingen bedenken zelf taken en verantwoordelijkheden hierin. We combineren dat met het programma in de
ontwikkelgroep voor deze weken. Zo zijn we actief bezig met de basisveiligheid (Rust, Reinheid en Regelmaat) en de
basishouding (Begrip en Acceptatie).

TSO kosten
Via de MR zijn er vragen gekomen over de kosten van de tussenschoolse opvang. De kosten zijn dit jaar flink gestegen en er
is niet duidelijk gecommuniceerd waar dit vandaan komt.
De controller van het bestuur zit elk jaar met de accountant om te kijken of de scholen accountable zijn. In het geval van de
tussenschoolse opvang is het zo dat we ons als school bezig houden met een andere activiteit dan onderwijs: namelijk
opvang. Het bestuur heeft dat een jaar toegestaan, maar voor dit jaar is dat niet meer mogelijk. Mochten we over gaan op
een eigen stichting voor opvang dan zijn er wel mogelijkheden.
Een andere reden is dat Marja als gastvrouw heel veel tijd kwijt was aan het innen van de TSO bijdragen. De inzet van Marja
werd niet gedekt door de kosten die we in rekening hebben gebracht. IN de berekening van de TSO voor afgelopen jaar zijn
we uitgegaan van een bodemprijs van opvang met professionele pedagogisch medewerkers in combinatie met leerkrachten
die de lunch begeleiden.
Er zijn dus twee goede redenen waarom we administratie hebben uitbesteed aan Combiwel. Inhoudelijk zijn we ook
tevreden met de tso van combiwel. Combiwel zorgt voor voldoende gediplomeerde medewerkers, met VOG, die zorgen
voor een professionele setting bij de tso. Verantwoordelijkheden zijn helder en er staat een heldere en goede organisatie
indien er iets is.

Evening of Understanding
De eerste Evening of Understanding is gepland. Het zijn er eigenlijk twee, 1 voor de locatie Rombout en 1 voor de locatie
Potgieter. We kiezen nu voor een spreiding van twee avonden omdat we op deze Evening voor een groot deel van de avond
met de groepsleerkracht van de ontwikkelgroep van uw kind in een lokaal gaan om meer te weten te komen over het ‘Leren
en Groeien’ van de kinderen komend schooljaar op school. De volgende avonden zijn weer gewoon voor de gehele
community. Als u op de agenda geabonneerd bent dan heeft u de datum en tijd al in uw agenda staan.
Op 19 september van 20.00 uur tot 21.15 uur is er een Evening of Understanding voor de ouders van de
middenbouwgroepen. Dit vindt dus plaats op de Rombout Hogerbeetsstraat 109. We starten met koffie en thee, welkom
door Marja, algehele info SoU door Mark, vervolgens korte inhoudelijke info door Jessica. Dan in de groep van je kind. Daar
volgt een kennismaking met de leerkracht, het afstemmen van de communicatie en de kennismaking met de klassenouder.
De leerkracht geeft een overview wat er dit jaar gedaan wordt aan leren en groeien in de school en hoe de schooldag eruit
ziet in de ontwikkel-, leer-, en onderzoeksgroep.
Op 21 september van 20.00 uur tot 21.15 uur is er een Evening of Understanding voor de ouders van de
onderbouwgroepen. Dit vindt plaats op de Potgieterstraat 34. We starten met koffie en thee, welkom door Marja, algehele

info SoU door Mark, vervolgens korte inhoudelijke info door Jessica. Dan in de groep van je kind. Daar volgt een
kennismaking met de leerkracht, het afstemmen van de communicatie en de kennismaking met de klassenouder. De
leerkracht geeft een overview wat er dit jaar gedaan wordt aan leren en groeien in de school en hoe de schooldag eruit ziet
in de ontwikkel-, leer-, en onderzoeksgroep.

Invullijstjes
De komende week komen er wat invullijstjes bij u langs. Zo willen we de ouders van de middenbouwkinderen vragen om
hun toestemming om in de tso met kinderen naar andere speelplekken te gaan. Kinderen die toestemming hebben én hebben
getoond dat ze met een dergelijke vrije situatie verantwoord om kunnen gaan kunnen dan in tso-tijden spelen op
bijvoorbeeld het Frederik Hendrikplein of het Van Oldenbarneveldplein.

Website SoU en schoolwijzer
Onze site-beheerder is nu op vakantie, maar hij heeft toegezegd dat de site www.sou.amsterdam komende week een update
krijgt qua informatievoorziening. Ook de schoolwijzer zal een plek krijgen op de site.

Vrije dagen/ staking
In de kalender en de schoolwijzer staan de roostervrije dagen van dit jaar. We noemen dit roostervrij aangezien de kinderen
dan vrij zijn. Meestal zijn we als team wel aan het werk.
Op 22 september hebben we onze eerste studiedag als schoolteam samen met het team van de Annie mg Schmidtschool.
Deze dag is de eerste van 5 studiemomenten dit jaar die we besteden aan Visible Learning Plus. We willen duidelijk kunnen
laten zien aan alle shareholders (inclusief de kinderen) wat kinderen leren. Dat willen we zichtbaar maken zonder te
focussen op toetscijfers van het Cito bijvoorbeeld.
We kunnen nu al aangeven dat we, net als de meeste basisscholen in Nederland waarschijnlijk, op donderdag 5 oktober
geen lessen zullen verzorgen. Het is echt hoog tijd dat we in het basisonderwijs een vuist maken naar de politiek. De
alarmerende geluiden van de actiegroep PO in actie zijn terecht. Er is een groot tekort aan leerkrachten en het ziekteverzuim
is erg hoog.

Graag uw aandacht voor…
Als uw kind jarig is (geweest) dan mag dat gevierd natuurlijk. Trakteren is leuk en we willen u vragen om dit gezond te doen.
Voor ieder kind en voor ieder ouder is het fijn dat we daar op letten met elkaar.
Ook graag uw aandacht voor het meenemen van spullen. Nu al na 1 week zien we achtergebleven jassen en dergelijke.
Binnenkort starten we weer met de speeddates. De leerkrachten zullen u uitnodigen voor een speeddate. Dit zal
voornamelijk voor nieuwe kinderen zijn. U ontvangt een uitnodiging van de leerkracht. Uiteraard kunt u ook zelf een
speeddate aanvragen bij uw leerkracht.

Agenda
Met vriendelijke groeten,
Mark Veenstra
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